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1.

POVZETEK

Predvidena je izdelava občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez
sprememb namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov na zemljiščih kmetije Lep.
Lokacija predvidenega OPPN se, glede na določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15).
Analiza
•
•
•

tveganja je bila izdelana na podlagi:
zakonskih podlag,
projektne dokumentacije in literature, ki je našteta v poglavju Viri in literatura,
drugih zbranih razpoložljivih podatkov o obravnavanem območju ter predvidenih
dejavnostih.

Predmet (deterministične) analize tveganja za onesnaženje podzemne vode je ocena sprejemljivosti
predmetnega OPPN in z njim predvidenih ureditev.
V elaboratu so obdelane hidrogeološke razmere območja, opis nameravanega posega in analiza
tveganja za onesnaženje podzemne vode.
Pri ugotavljanju ali bi bila v primeru onesnaženja na predmetni lokaciji ogrožena podzemna voda v
črpališčih pitne vode smo upoštevali hidrogeološke in hidrološke značilnosti območja posega in
območja virov pitne vode ter uvedene zaščitne ukrepe.
Zaključek analize tveganja
Glede na lokacijo OPPN, predvidene ureditve in namen z OPPN predvidenih objektov ter ob
upoštevanju v tej analizi tveganja podanih zaščitnih in omilitvenih ukrepov, niso ogroženi parametri
kemijske sestave podzemne vode. Snovi, ki jih pred z OPPN predvidenimi posegi v prostor ni bilo v
vodnem telesu, se tudi po izvedenih predvidenih posegih v vodnem telesu ne bodo pojavile. Do
izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja objektov v okviru OPPN ne more priti.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne
vode pri gradnji in obratovanju z OPPN predvidenih objektov in površin ob njih na obravnavanem
območju sprejemljivo.
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2.

OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE TVEGANJA

2.1

ZAKONSKE OSNOVE

Pri izdelavi analize tveganja so upoštevani vsi relevantni veljavni okoljevarstveni predpisi. Zakonske,
podzakonske in metodološke osnove za izdelavo in vsebino analize tveganja so naslednje:
Podlage za izdelavo analize tveganja:
− Zakon o vodah /ZV-1/ (UL RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08ZV1A, 57/12-ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15-ZV-1E, 60/17-ZDMHS)
− Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št.
72/06, 32/11, 22/13, 79/15)
− Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (UL RS, št. 64/04, 5/06, 58/11,
15/16)
− Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (UL RS, št. 63/05)
Predpisi s področja varstva okolja, ki jih je pri obravnavanem posegu potrebno upoštevati v povezavi
z varstvom podzemnih voda:
− Zakon o varstvu okolja /ZVO-1/ (UL RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS,
112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08-ZVO-1B, 108/09-ZVO-1C, 57/12-ZVO1E, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE)
− Gradbeni zakon (GZ) (UL RS, št. 61/17, 72/17)
− Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (UL RS, št. 64/94, 33/02Odl.US, 87/01-ZMatD, 41/04-ZVO-1, 28/06, 97/10, 21/18-ZNOrg)
− Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 36/1999, 11/2001-ZFfS, 65/2003, 47/2004-ZdZPZ,
61/2006-ZBioP, 16/08, ZKem-C – 9/11, 83/12-ZFfS-1)
− Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
(UL RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)
− Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17)
− Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor
ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (UL RS, 25/09)
− Uredba o odpadkih (UL RS, št. 37/15, 69/15)
− Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/08)
− Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, št. 34/08, 61/11)
− Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (UL RS, št. 22/16,
30/16)
− Uredba o odpadnih oljih (UL RS, št. 24/12)
− Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (UL RS, št.
23/18)
− Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij
(REACH), (UL RS, št. 23/08).

2.2

METODOLOGIJA, VSEBINA IN OBSEG ANALIZE TVEGANJA

V elaboratu so obdelane hidrogeološke razmere območja, opis nameravanega posega in analiza
tveganja za onesnaženje podzemne vode. Analiza tveganja je izdelana po deterministični metodi, ki
jo predpisuje Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.
Pri izdelavi analiza tveganja so bili uporabljeni podatki, ki jih je dostavil predstavnik investitorjev,
javni podatki o podzemni vodi in vodovarstvenih območjih ter podatki, ki so v arhivu izdelovalca
analize.
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Za izdelavo analize tveganja so bili uporabljeni tudi vsi najnovejši razpoložljivi javni podatki državnih
organov o stanju in kakovosti okolja in posebej podzemne vode na širšem območju lokacije
obravnavanega posega ter najnovejši podatki o stanju podzemne vode na ožjem območju, kar
zagotavlja visoko kakovost in časovno ažurnost podatkov v poročilu glede obstoječih obremenitev
okolja in posebej podzemne vode.
Podatki v zvezi z načrtovano gradnjo so povzeti po dokumentaciji, ki je na voljo v tej fazi načrtovanje.
Slednja pa ne vključuje nekaterih podatkov v zvezi z izvajanjem gradnje (transport, obratovalni čas
gradbišča ...). Vplivi, ki bodo posledica nameravane gradnje, so bili zato ocenjeni na osnovi dodatnih
podatkov projektanta in nosilca posega, delno pa tudi na osnovi izkušenj izdelovalca analize tveganja.
Kljub temu ocenjujemo, da gre za realne in dovolj zanesljive podatke, ki nudijo zadostno podlago za
oceno vplivov na podzemno vodo v fazi gradnje.
Kot viri podatkov so uporabljene tudi nekatere študije in drugi viri, ki smo jih, glede na namen, ocenili
kot dovolj kakovostne in ažurne.
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3.

GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN OPIS LOKACIJE

Lokacija predmetnega OPPN leži v naselju Fala, približno 2,8 km zahodno od centra Selnice ob Dravi
oziroma približno 1,1 km jugozahodno od regionalne ceste Maribor - Dravograd. Območje z OPPN
načrtovane prostorske ureditve (skladno z geodetskim načrtom) obsega parcele v velikosti cca 0,4
ha in zajema naslednje parcele: 248, 249/1, 249/2, 264/1, 264/5, 266/1 in 266/3 vse k.o. Gerečja
vas. Teren je raven. Nadmorska višina lokacije na mestu gradnje je okoli 296 m.n.v.

Slika 1: Pregledna geografska karta z obravnavano lokacijo (vir: Atlas okolja, oktober 2019). Lokacija
je okvirno označena z rdečim krogom.

Območje OPPN

Slika 2: Območje OPPN (vir: občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID. ŠT. KMG-MID 100288251 v občini SELNICA OB
DRAVI; Osnutek; št.: 4/2019).
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4.

GEOLOŠKE RAZMERE

4.1

GEOLOŠKE RAZMERE

Dravska dolina med Dravogradom in Mariborom je razmeroma mlada in je nastala z neotektonskimi
premiki (Mioč, Žnidarčič, 1976). Podlago kvartarnih naplavin Selniške Dobrave v pretežni meri gradijo
miocenske plasti, konglomerati, sestavljeni iz prodnikov metamorfnih kamnin s sivim glinasto
lapornatim vezivom.
Kvartarne sedimente se deli :
− starejši pleistocenski zasip in
− mlajši holocenski zasip.
Območje okolice predmetnega OPPN pokrivajo sedimenti rečne terase (t1-2), ki se proti severu in
vzhodu (do okvirno ceste Vič – Maribor) nadaljuje s sedimenti rečne terase (t3-4). Levo od ceste Vič
– Maribor so nanosi gline s prodom (Q1)
V nadaljevanju podajamo podrobnejši geološki pregled območja, ki je povzet po Osnovni geološki
karti za list Maribor in Leibniz (Slovenj Gradec, 1977). Podajamo le, glede na lokacijo, relevantne
podatke:
Rečne terase (t1—n)
Rečne terase so najbolj ohranjene v Dravski dolini, med Dravogradom in Slovenj Gradcem pa so v
dolini Meže in Mislinje. Med Dravogradom in Selnico v dravski dolini, so štiri večja območja, v katerih
se je akumulirala precejšna količina fluvialnih sedimentov.
V akumuliranem materialu na levem bregu Drave območja Selniške dobrave so se izoblikovali štirje
terasni nivoji. Najstarejši nivo četrte terase, ki je najbolj dvignjen nad današnjim rečnim nivojem, je
najslabše ohranjen. Višinska razlika med rečnim nivojem in najvišjo (četrto) akumulacijsko teraso
znaša od 50 do 100 metrov.
Rečne terase so zgrajene pretežno iz proda (70%), peska (20%) in peščene gline (10%) (Mali, Janža,
2005). Prodniki so pretežno iz metamorfnih kamenin (gnajs, blestnik, amfibolit) in magmatskih
kamenin (tonalit, dacit, paleokeratofir). Podrejeno se pojavljajo prodniki mezozojskega apnenca.
Opomba: Območje predmetnega OPPN se nahaja v območju sedimentov rečne terase (t1-2), zato za
to območje v celoti veljajo navedbe zgoraj.
Peščena glina, prod (Q1)
Predstavlja verjetno ostanke erodiranih rečnih teras v dolini severovzhodno od Slovenj Gradca in
severozahodno od Slovenskih Konjic. Na območju Lovrenca pa se sestoji ta material iz delno
zaobljenih tonalitnih blokov in blokov iz metamorfnih kamenin. Vmesni prostor med bloki j c zapolnjen
z glinasto-peščenim materialom in z drobci kamenin. Sodeč po nesortiranosti in nezaobljenosti blokov
(zaobljena le ena stran) sklepamo, da jc material verjetno fluvioglacialnega nastanka.
Krovna plast na območju predmetnega OPPN
Krovne plasti na prostih površinah tvorijo travne ruše in humus ter deloma utrjene površine. Debelina
krovnih plasti v tej fazi načrtovanja ni znana.
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Slika 3: Osnovna geološka karta SFRJ 1:100.000 list Slovenj Gradec (Mioč, Žnidarčič, 1977). Okvirno
lokacijo označuje rdeč krog.

Pregled izrazov: t1+2: Rečne terase (würm); t3+4: Rečne terase (würm); Q1: Peščena glina, peščenjak;
F: Kremeno-sericitov filit;

4.2

STRATIGRAFSKO LITOLOŠKE IN TEKTONSKE RAZMERE OKOLICE

Kamninsko podlago terena gradijo metamorfne kamnine Pohorske serije. Prevladuje muskovitnobiotitni gnajs.
V tektonskem smislu spada ozemlje v Ribniško-selniški tektonski jarek, ki se nahaja med med
Kobanskim blokom (na severu) in Pohorskim horstantiklinorijem (na jugu). Dolina je na severu
omejena s Selniškim prelomom, na jugu pa z Lovrenškim prelomom. Selniško območje je bilo
pogrezano tudi v kvartarju in je ločeno od zahodnega dela s falskim prelomom (sever-jug),
zapolnjeno pa je s kvartarnimi sedimenti.

4.3

SEIZMIKA

Obravnavano območje sodi po Karti potresne nevarnosti Slovenije za povratno dobo 475 let v širše
področje kjer se upošteva računska vrednost potresnega pospeška temeljnih tal agR = 0,1 x g.
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5.

HIDROLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE

5.1

POVRŠINSKE VODE

Območje Selniške Dobrave je na zahodni, južni in deloma vzhodni strani omejeno z reko Dravo.
Lokacija spada v vodozbirno območje reke Drava, ki teče okoli 200 zahodno od obravnavane lokacije.
Struga reke Drave je zapolnjena z drobno zrnatimi sedimenti, ki imajo ocenjeno prepustnost 10-6 m/s
ter povprečno debelino 20 cm.
Na širšem območju predmetnega OPPN ni drugih vodotokov. S severne strani, z vodo neprepustnega
hribovja nad aluvialno ravnico se steka več neimenovanih potokov, ki začnejo, ko pridejo na aluvialne
naplavine, postopno ponikati. Povprečni dotok površinske vode znaša 32 l/s (Mali, Janža, 2005).

5.2

PODZEMNE VODE

5.2.1

Splošne hidrogeološke značilnosti

Opomba: Območje predmetnega OPPN se nahaja v osrednjem delu vodonosnika, zato za območje
predmetnega OPPN v celoti veljajo značilnosti navedene v tem poglavju.
Območje Selniške Dobrave predstavlja dobro prepusten medzrnski vodonosnik s prosto gladino
podtalnice. Debelina prodnega zasipa je povprečno 50 m. Gladina podzemne vode je na globini 25
do 37 m pod površjem, debelina zasičene cone vodonosnika je med 7 in 14 m. Koeficient prepustnosti
vodonosnika je ocenjen na 5 x 10-3 m/s (Mali, Janža, 2005).
Na območju spodnje in zgornje terase Selniške Dobrave sta formirana dva vodonosnika, ki sta
hidravlično povezana. Glavni spodnji vodonosnik prestavlja prodi zasip stare struge Drave na spodnji
terasi. Povprečna debelina vodonosnika je 11 m in transmisivnost T = 5,5 x 10 -3 m2/s (Mali, Janža,
2005). Spodnji vodonosnik se napaja iz padavin, reke Drave in s precejanjem vode iz zgornjega
vodonosnika.
Širina s prodom zasute stare struge, ki poteka ob sedanjem toku Drave je med 500 in 900 m.
Ocenjuje se, da je največja debelina prodnega zasipa na tem delu 50 m. Debelina omočenega sloja
vodonosnika je od 7 do 14 m, v najglobljih predelih tudi več (mali, Janža, 2005).
Izdatnost zgornjega vodonosnika v primerjavi s spodnjim ni velika, je pa zgornji vodonosnik
pomemben zaradi napajanja spodnjega in zaradi možnosti širjenja onesnaženja v spodnji
vodonosnik. Zgornji vodonosnik se napaja iz padavin in iz potokov z zaledja Selniške Dobrave.
Podlaga vodonosnika so neprepustne metamorfne kamnine.
Nihanje podzemne vode v severozahodnem delu vodonosnika je okrog 1,5 m, v spodnjem
jugovzhodnem delu pa okrog 1 m.
Hidravlični gradient je pri nizkih vodah 0,0004, pri visokih vodah pa 0,0005. Učinkovita poroznost
vodonosnika je ocenjena na 0,15. Horizontalna hitrost podzemne vode je od 1,15 m/dan do
1,5 m/dan.
Smer podzemne vode je v spodnjem vodonosniku bolj ali manj vzporedna toku reke Drave. V
zgornjem vodonosniku smer podzemne vode še ni natančneje določena, vendar iz reliefnih in
hidrogeoloških razmer lahko predpostavimo, da je prevladujoča smer podzemne vode od severa proti
jugu in v vzhodnem delu vodonosnika proti vzhodu.
Iz obstoječega vodnjaka GV-1 se črpa 25 l/s vode.
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Bilanca
−
−
−
−
−
−
−

vodonosnika je sledeča (Mali, Janža, 2005):
Povprečne letne padavine: 1093 mm
Infiltracija padavin na celotnem območju prodnega nanosa: 63 l/s
Napajanje iz potokov iz severnega zaledja: 5 l/s
Dotok iz Drave: 23 l/s
V Dravo se drenira: 40 l/s
Podzemni odtok proti Rušam je ocenjen na: 27 l/s.
Skupne dinamične zaloge: povprečno 91 l/s, v suši 60 l/s, ob visokih vodah 140 l/s.

Ocena hitrosti vode skozi nezasičeno cono visoko prepustnega proda vodonosnika Selniške Dobrave
je 0,015 m/dan. Ocena srednjega zadrževalnega časa vode v nezasičeni coni je 5 let oz. v redu
velikosti 3,8 - 9,4 let (Mali, Urbanc, 2006).
Na sliki 4 je prikazano nihanje gladine vode na piezometru na območju Selniške dobrave v letu 2016.

Slika 4: Gibanje gladine vode na piezometru na območju Selniške dobrave (PS-11) v letu 2016 (Vir:
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor (april 2017)).
Kot je razvidno iz slike 5, se podzemna vode na lokacij predmetnega OPPN nahaja na koti 267 m.n.v.
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Slika 5: Matematični model toka podzemne vode - nivo podzemne vode (vir: Janež J, 2013).

Slika 6: Matematični model toka podzemne vode - smer toka podzemne vode (vir: Janež J, 2013).
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5.3

VODOVARSTVENA OBMOČJA IN VODNI VIRI

5.3.1

Vodovarstvena območja

Vodovarstvena območja so bila sprejeta z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15). Vodovarstveno območje je
razdeljeno na:
Območje zajetja – cona 0
Najožja vodovarstvena območja – VVO I.
Ožje vodovarstveno območje s strogim režimom - VVO II
Širše vodovarstveno območje VVO III.
Lokacija predvidenega posega je znotraj širšega vodovarstvenega območja z oznako VVO II.

Črpališče Ruše II

Črpališče GV-1

Črpališče Ruše I

Slika 7: Karta vodovarstvenih območij (Vir: Atlas okolja, oktober 2019). Lokacija je okvirno označena
z rdečim krogom.

5.3.2

Vodni viri

Črpališče Selniška dobrava (GV-1)
Črpališče Selnica se nahaja na območju Selniške dobrave v Občini Selnica ob Dravi. Črpalni vodnjak
GV-1 se nahaja na zemljišču parc. št. 418/2, k.o. 630 Gerečja Vas. Naravna izdatnost črpališča je
400 l/s. Podtalnica črpališča se pretežno napaja iz v podtalje infiltrirane Dravske vode in iz
prispevnega zaledja – območja Kozjaka. Izgrajen je en vodnjak kapacitete 25 l/s.
Upravljalec črpališča je Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Vodni vir VG-1 zagotavlja (skupaj z
dvema vodnjakoma v Rušah) oskrbo s pitno vodo občine Selnica ob Dravi in dela Ruš. Število
prebivalcev na oskrbovalnem območju je 8300. Dnevna količina dobavljene vode je 1850 m3. Priprava
vode je dezinfekcija s plinskim klorom v vodnjaku Ruše 1; v pripravljenosti je dezinfekcija s plinskim
klorom v vodnjaku Selniška Dobrava.
Vodonosnik Selniške dobrave je pri zahtevah po večjem izkoriščanju (nad 400 l/s), zelo primeren tudi
za bogatenje. Tako je s svojimi karakteristikami, lego in naravno zaščito pred onesnaženji, tako po
količini, kot tudi po kvaliteti najpomembnejši potencialni vodni vir v severovzhodni Sloveniji.
Elaborat št: MA 13/2019
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Izgradnja in vključitev črpališča Selniška dobrava bo zagotovila zadostne količine pitne vode za
razvojne potrebe SV Slovenije.
Program zajema izgradnjo črpališča na vodnem viru Selniška dobrava s povezavo tega v regionalni
vodovodni sistem. Črpališče Selniška dobrava bo v prvi fazi obsegalo 4 vodnjake skupne kapacitete
do 200 l/s, s funkcionalnimi objekti in povezovalnimi cevovodi. Regionalni vodovodni cevovod Selnica
– Ruše - Maribor, dolžine ca 13 km, se bo navezal preko primarnega sistema v mestni prstan DN 500
v Mariboru.

5.4

KAKOVOST PODZEMNE VODE

5.4.1

Kakovost podzemne vode

Vodonosni sistemi
Na vodnem telesu podzemne vode Dravska kotlina so določeni 4 vodonosni sistemi ob reki Dravi:
Območje Selniške Dobrave in Ruš, Dravsko polje, Ptujsko polje in Ormož-Središče ob Dravi.
V nadaljevanju je obravnavano le merilno mesto v okviru državnega monitoringa podzemne vode, ki
smiselno prikazuje stanje kakovosti podzemne vode na širšem območju od predmetne lokacije.
Merilno mesto Selniška dobrava
Leta 2015 je bil iz merilnega mesta Seniška dobrava odvzet 1 vzorec podzemne vode v okviru
republiškega monitoringa kvalitete podzemne vode. Na podlagi le-tega se ugotavlja:
• pH vrednost je 7,8; električna prevodnost je 395 S/cm; srednja vrednost nasičenosti s
kisikom je 87%;
• vsebnosti KPK in amonija v podzemni vodi so na koncentracijskem nivoju meje določanja za
uporabljene analitske metode;
• izmerjena vsebnost nitratov je 8,9 mg NO3/l ne presega mejne vrednosti 50 mg/l NO3;
• vsebnosti merjenih pesticidov in metabolitov v podzemni vodi so na koncentracijskem nivoju
meje določanja za uporabljene analitske metode;
• vsebnosti merjenih lahkohlapnih organskih spojin v podzemni vodi v letu 2015 niso merili.
Leta 2016 sta bila iz merilnega mesta Seniška dobrava odvzeta 2 vzorca podzemne vode v okviru
republiškega monitoringa kvalitete podzemne vode. Na podlagi le-teh se ugotavlja:
• pH vrednost je med 7,9 in 7,8; električna prevodnost je 396 in 400 S/cm; srednja vrednost
nasičenosti s kisikom je višja od 90%;
• vsebnosti KPK in amonija v podzemni vodi so na koncentracijskem nivoju meje določanja za
uporabljene analitske metode;
• izmerjena vsebnost nitratov so 8,4 in 8,9 mg NO3/l ne presega mejne vrednosti 50 mg/l NO3;
• vsebnosti merjenih pesticidov in metabolitov v podzemni vodi so na koncentracijskem nivoju
meje določanja za uporabljene analitske metode;
• vsebnosti merjenih lahkohlapnih organskih spojin v podzemni vodi so na koncentracijskem
nivoju meje določanja za uporabljene analitske metode.
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6.

POGOJI UREJANJA PROSTORA IN POSEGOV V
PROSTOR

6.1

PROSTORSKI AKTI

Območje predvidenega OPPN se ureja na podlagi določil Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Selnica ob Dravi (MUV št. 18/17), ki na tem območju v 55. členu odloka dopušča gradnjo
kmetijskih objektov na osnovi OPPN-ja, v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

Skladno s prvim odstavkom 3.čl člena Zakona o kmetijskih zemljiščih se lahko z OPPN na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni
kmetijski dejavnosti.
Namenska raba prostora
Obravnavano območje spada v enoto urejanja prostora DR-52 in GV-1. Podrobnejša namenska raba
zemljišča je 20100 najboljša kmetijska zemljišča (K1) in 10130 površine podeželskega naselja.

Slika 8: Podrobna namenska raba prostora (SK-območja stanovanj, K1-kmetijska zemljišča)

6.2

POGOJI GRADNJE ZARADI UPRAVLJANJA Z VODAMI, DOPUSTNI
OBJEKTI IN DEJAVNOSTI TER DODATNI POGOJI ZA NJIHOVO
GRADNJO OZIROMA UPORABO

Po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št. 72/06,
32/11, 22/13, 79/15) se predmetna lokacije nahaja:
− V ožjem vodovarstvenem območju z oznako VVO II.
Tabela 1:

Prepovedi, omejitve in pogoji za VVO II

CC. Si

NESTANOVANJSKE STAVBE1,3;
DRUGI GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKTI1,3

VVO II

NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***
12712

17a

Stavbe za rejo živali (več kot 5 glav velike živine)
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12713

16

Stavbe za spravilo pridelka

pd

12714

17

Druge nestanovanjske kmetijske stavbe

pd

22231

10b

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za pp15,19
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

22231

10c

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za
posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je
pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj

pd19

10e

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh
objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v
površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo

pd19

5

Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do
vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna
naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot

pd

Gnojišče, kompostarna za gnojevko, zbiralnik gnojnice ali
gnojevke, hlevski izpust

pd17

IZVAJANJE GRADBENIH DEL

VVO II

2

Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in
strojev )

pd

3

Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in
maziva ali gradbena kemična sredstva

pd

4

Sanitarne enote na gradbišču

-12

5

Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente

pd

6

Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva)

pd

7

Izkopi na gradbišču

pd1,5

CC. Si

*** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo
razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni
vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje.
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno
soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve
vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje
za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje
vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje
izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo.
1Če

sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju dovoljeni,
se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati
krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega
območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino
oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode.
5Izkopi

na najožjih in ožjih vodovarstvenih območjih so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo
gladino podzemne vode.
11

Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih
enot v javno kanalizacijo.
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15Dovoljeno,

če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem
obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve
potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati
predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.
17Dno

gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta mora biti
najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.
19Dno

ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v
podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo.

Opomba: Gnojenje z gnojnico, gnojevko ali gnojem ni predmet tega poročila. Kljub temu je potrebno
upoštevati določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
(UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15) in sicer:
12.a člen
(1) Na notranjih območjih so na kmetijskih zemljiščih prepovedani:
− gnojenje brez gnojilnega načrta;
− gnojenje z ostanki greznic, malih komunalnih čistilnih naprav, komunalnih ali skupnih čistilnih naprav;
− gnojenje z blatom, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne
− odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega skladiščenja;
− shranjevanje organskih gnojil, razen uležanega hlevskega gnoja, v skladu s predpisom, ki ureja varstvo
voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;
− shranjevanje komposta ali pregnitega blata 1. ali 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s
predpisom, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
− shranjevanje blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih
naprav v kmetijstvu;
− uporaba komposta in pregnitega blata 2. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom,
ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
− uporaba blata, določenega v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav
v kmetijstvu.
(2) Gnojilni načrt iz prve alineje prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in mora biti ob inšpekcijskem
nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora najmanj podatke o vrsti in količini
uporabljenega mineralnega ali organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino in okvirni čas gnojenja.
Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih
straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni
vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.
12.b člen
(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena so na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih
območjih prepovedani tudi:
− gnojenje z gnojnico in gnojevko;
− preoravanje trajnega travinja, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travnodeteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar;
− uporaba mineralnih gnojil, ki vsebujejo dušik, od spravila pridelka do 1. marca;
− uporaba komposta in pregnitega blata 1. razreda okoljske kakovosti, določenega v skladu s predpisom,
ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov;
− namakanje z vodo, ki so ji dodana rastlinska hranila, razen če gre za pridelavo rastlin pod zaščitno
folijo;
− shranjevanje uležanega hlevskega gnoja.
(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega
hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč na najožjih vodovarstvenih območjih ne sme
presegati 140 kg N/ha.
(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča celo leto pokrita z zeleno odejo,
določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih
vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:
− dokrmljevanje živali ni dovoljeno,
− napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) morata biti urejena tako, da se korito lahko
premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču,
− pašo je treba prekiniti, če se na pašni površini travna ruša uniči zaradi gaženja.
Elaborat št: MA 13/2019
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7.

OPIS OPPN

7.1

SPLOŠNO

Predvidena je izdelava OPPN na kmetijskih zemljiščih brez sprememb namenske rabe za gradnjo
kmetijskih objektov na zemljiščih kmetije Lep.
Predmetno območje se nahaja v naselju Fala občine Selnica ob Dravi.
Opis OPPN je povzet po:
− IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA NA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH BREZ SPREMEMB NAMENSKE RABE ZA GRADNJO KMETIJSKIH
OBJEKTOV (kombiniran hlev za govedo) NA KMETIJI LEP; št.: 4/2019, TIURB d.o.o.
(Maribor, marec 2019)
− OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z ID. ŠT. KMG-MID 100288251 V
OBČINI SELNICA OB DRAVI; Osnutek; št.: 4/2019, TIURB d.o.o. (Maribor, maj 2019)
− Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 v občini
Selnica ob Dravi; Medobčinski uradni vestnik št. 9 – 26. 4. 2019
− Elaborat št.: 10E/2019: Ekološka presoja vpliva na okolje, Svet projekta d.o.o. (Maribor,
oktober 2019)
Opomba: Iz navedenih dokumentov so povzeti le podatki relevantni za pripravo tega elaborata.

7.2

NAMEN IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN

Investitor želi izboljšati pogoje delovanja kmetije, zato predvideva izvedbo kombiniranega hleva za
govedo in hleva za pitano govedo. Obstoječe hlev bi se uporabil za druge namene, saj ga ni možno
sodobno tehnološko opremiti. V prihodnosti pa se predvideva tudi povečanje GVŽ (opomba: razvidno
iz tabel spodaj in elaborata: Ekološka presoja vpliva na okolje).
Namen investitorja je v prvi fazi izvedba hleva za govedo (kombiniran hlev) in v drugi fazi še hlev za
pitano govedo.

7.3

OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Obravnavano območje se nahaja na zemljiščih kmetije Lep, v naselju Fala, občine Selnica ob Dravi.
Območje je na začetku naselja ob občinski cesti (smer Črešnjevec ob Dravi – Fala).
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti ter
prometne, energetske, komunalne in druge ureditve.
Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v
velikosti cca 0,4 ha in zajema naslednje parcele: 248, 249/1, 249/2, 264/1, 264/5, 266/1 in 266/3
vse k.o. Gerečja vas.
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže
izven območja OPPN.

7.4

OBSTOJEČE STANJE

Kmetija Lep je družinska kmetija, ki na tem prostoru kmetuje že več desetletji. Družina se je
intenzivno začela ukvarjati s kmetijstvom okoli leta 1980. Gre za živinorejsko kmetijo, usmerjeno v
pridelavo mleka in vzrejo plemenskih telic. Vso potrebno krmo pridela na okoliških poljih, dokupi se
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le močna krma in mineralno vitaminske mešanice. Trenutno obdelujejo okoli 24 ha kmetijskih
zemljišč. Prevladujejo travnate površine (travniki in sejane travno-deteljne mešanice), nekaj je
koruze (7 ha) namenjene za silažo in nekaj žit (1 ha). V obstoječem hlevu redijo od 70 do 75 glav
govedi, od katerih je 34 krav molznic, ostalo so plemenske telice za obnovo črede in mlada živina.
Nekaj (4 kom) je tudi bikov za pitanje.
Del obstoječega hleva je bil zgrajen že pred letom 1900, večkrat je bil obnovljen in dograjen,
nazadnje leta 2014. Kljub vsem rekonstrukcijam je delo v njem fizično naporno, uporaba najnovejših
tehnologij in načinov reje pa onemogočena. Živalim se ne nudi bivalno okolje, kot se ga lahko
zagotovi v sodobnem hlevu, kar ima za posledico pogostejše poškodbe živali in s tem hitrejše izločitve
živali iz reje, kar povzroča nižje prihodke in višje stroške.
Kmetija Lep, je vpisana v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100288251 iz
katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetijske
dejavnosti pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. Člena Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
Obstoječi hlev je lociran v središču vasi. Tik ob hlevu je precej prometna občinska cesta, na prečni
strani poljska pot, na drugi dovozna pot do stanovanjskih hiš. Zaradi tega ni mogoče urediti
nemotenega izpusta za živali, prav tako pa ni mogoče ograditi objekta in s tem preprečiti nezaželen
dostop. Vsi ti razlogi, so pripeljali do dejstva, da v kolikor želi kmetija še naprej gospodariti in ob tem
tudi ohraniti zdravje zaposlenih, kakor tudi zdravje živali potrebuje nov hlev.

Slika 9: Obstoječe stanje
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7.5

PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM
PODROBNIM PROSTORSKIM NAČRTOM

7.5.1

Opis načrtovanih prostorskih ureditev

Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih stavb, vendar brez spremembe namenske
rabe zemljišča. Izgradnja območja je možna postopoma in sicer glede na potrebe kmetije.
Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti oziroma gradnje stavb, ki
so po Uredbi o razvrščanju objektov uvrščene v posamezne skupine:
– 12712 – stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje;
– 12713 – stavbe za skladiščenje pridelkov
– 12714 – druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki
predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali služijo dejavnostim in niso v nasprotju z namensko
rabo območja.
Znotraj ureditvenega območja OPPN je možna gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov skladno
z obstoječo zakonodajo, za potrebe kmetijske dejavnosti.
Na območje OPPN se lahko umesti več stavb. Primarnega pomena je izgradnja dveh novih kmetijskih
stavb (hlevov). Znotraj območja je dovoljena tudi izgradnja spremljajočih objektov (gnojna jama,
nadstrešek ter ostale potrebne vsebine v skladu z dopustnimi dejavnostmi).

7.5.2

Oblikovanje objektov

Objekta sta maksimalnih dimenzij 50,00m x 30,00m in 22,00m x 15,00m, višine do 12,00 metrov ter
etažnosti P. Streha je dvokapnica z usmerjenostjo slemena v daljši smeri objekta, in naklona 20º.
Zaradi tehnoloških zahtev so možna tudi manjša odstopanja od navedenih vsebin in dimenzij.
Osnovne karakteristike objektov bodo vezane na tehnologijo in obstoječo pozidavo.
Načrtuje se, da bo v kombiniranem hlevu za govedo (prva faza) prostora za 45 krav molznic in 45
telet (mlade živine in plemenskih telic). Torej skupaj nekje 90 glav goveje živine.
Predviden je sistem kompostnega hleva oz. hleva na globoki nastil, kjer imajo živali na voljo velik
skupen prostor za ležanje brez ovir in pregrad.
V hlevu za mlado pitano govedo (druga faza) pa bi se uredil prostor za 35 pitancev (bikov oz telic).

7.5.3

Umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor

Lokacija hleva bi bila stran od stanovanjskih objektov, ob že zgrajene spremljajoče kmetijske objekte
(koritasti silos, senik). Na novo predvideni lokaciji je dovolj prostora za manipulacijo s kmetijskimi
stroji ob krmljenju in nastiljanju živalim. Prav tako se lahko na predvidenem območju uredijo izpusti
za živali.
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Slika 10: Predvideno stanje

7.5.4

Stalež živali

Tabela 2: Skupni stalež pred investicijo
kom

(kg)

(GVŽ)

(GVŽ)

Teleta do 6 mesecev

14

75

0,15

2,10

Mlado govedo 6-12 mes

8

150

0,30

2,40

Mlado govedo 1- 2 leti

18

300

0,60

10,80

Govedo nad 2 leti

37

500

1,00

37,00

SKUPAJ

77
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Tabela 3: Skupni stalež po investiciji
kom

(kg)

(GVŽ)

(GVŽ)

Teleta do 6 mesecev

11

75

0,15

1,65

Mlado govedo 6-12 mes

20

150

0,30

6,00

Mlado govedo 1- 2 leti

16

300

0,60

9,60

Govedo nad 2 leti

54

500

1,00

54,00

SKUPAJ

101

7.6

71,25

UPORABA NEVARNIH SNOVI/ZMESI

Gradnja
V času gradnje bodo nevarne snovi na območju gradbišča prisotne le v omejenih količinah, ki bodo
nujno potrebne za izvajanje gradnje. Podatkov o vrstah in količinah posameznih nevarnih snovi v tej
fazi še ni na voljo, predvidoma pa bodo na gradbišču prisotne naslednje nevarne snovi:
− goriva, olja v gradbenih strojih in tovornih vozilih,
− goriva, olja in maziva za vzdrževanje gradbenih strojev.
Obratovanje
Po navedbah projektanta:
− V času obratovanja, z izjemo morebitnih sprotnih količin čistilnih sredstev v prostorih in
morebitnih sprotnih količin tehničnih kemikalij za vzdrževanje naprav, ni predvidena redna
uporaba drugih kemikalij. Posebnega skladišča kemikalij za potrebe objektov in naprav ne
bo; vse pri delu potrebne kemikalije bodo dostavili sprotno in po potrebi.
− Na predmetnih površinah in objektih, bodo v času gradnje in obratovanja, uporabljali tudi
goriva v delovnih strojih in vozilih (diesel, neosvinčen motorni bencin).

7.7

UREJANJE ODPRTEGA PROSTORA

Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz funkcionalno oblikovalske razporeditve objektov, parkirišč
in dovoznih cest. Uredijo se tlakovane in asfaltirane površine, ki jih dopolnjujejo zelene površine.
Zelene površine sestavljajo drevesa, grmovnice in tratne površine.

7.8

OPIS PROMETNIH UREDITEV

Prometno se bo območje OPPN-ja priključevalo preko obstoječega priključka (ureditev obstoječega
priključka v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih) na občinsko cesto - 863671.

7.9

KOMUNALNA IN ENERGETSKA UREDITEV

KANALIZACIJA
Kanalizacija za odpadne vode
Komunalne odpadne vode se bodo stekale v novo tipsko MBČN. Industrijskih odpadnih voda ne bo.
Princip delovanja MKČN:
Odpadna voda priteka v mehanski del MKČN, kjer se večji delci usedajo. Nato voda odteka v biološko
stopnjo, iz katere očiščena voda odteka naprej v ponikalnico.
Princip delovanja MKČN: v biološki stopnji se aktivno blato z mešanjem in prezračevanjem vzdržuje
v stalnem gibanju, kar omogoča pospešeno naravno samočiščenje, saj se raztopljene in neusedljive
snovi spremenijo v obliko, ki se lahko useda. To omogočajo mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno
biomaso. Da pride do rasti mikroorganizmov, mora imeti odpadna voda ustrezno temperaturo,
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vsebovati mora hranilne snovi in ustrezno količino kisika. Zagotovljeni pogoji omogočajo razvoj
različnih združb mikroorganizmov, ki prevzamejo organsko in delno mineralno snov iz odpadne vode
in jo spremenijo v nove organizme; ti tvorijo kosme aktivnega blata, ki se v času mirovanja usedejo.
Ta proces se imenuje biološko kosmičenje in postane možno šele, ko intenzivnost rasti bakterij in
drugih mikroorganizmov začne upadati in ko se začnejo izločati naravni polimeri, ki premostijo
razdalje med mikroorganizmi.
V procesu usedanja se voda zbistri in je očiščena do take mere, da jo je mogoče v skladu s predpisi
odvajati v vodotoke ali pa lahko ponikne v tla.
MKČN mora biti opremljena z odzračevalnim sistemom, ki omogoča odvod fermentacijskih plinov.
Vode na iztoku iz MKČN bodo ustrezale določilom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (UL RS, št. 98/15, 76/17). Iztok bo v ponikovanje.
Tabela 4: Pričakovana učinkovitost čiščenja MKČN
Parameter
BPK5
KPK
TSS
NH4
N skupni
P skupni

Pričakovana vrednost
(mg/l)
10
35
10
2
15
3

Zagotovljena vrednost
(mg/l)
15
75
20
5
25
7

Vrednost testiranja
(%)
97,2
88,1
94,0
96,7
61,7
47,4

Padavinska kanalizacija za padavinske vode s strehe
Padavinske vode iz strehe se bodo preko peskolovov odvajale v ponikovanje.

Padavinska kanalizacija za padavinske vode s povoznih površin
Padavinske vode iz povoznih površin se bodo lovile v požiralnikih in preko lovilca olj (pogoj te analize)
odvajale v ponikovanje.
VODOVOD
Območje urejanja bo opremljeno s komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo s
pitno vodo ter omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo.
ELEKTRO ENERGETSKO OMREŽJE
Območju OPPN je možno priključiti na obstoječe omrežje v bližini ureditvenega območja. Priključna
moč predvidenega objekta je 3x25A.

7.10

ODGNOJEVANJE IN SKLADIŠČENJE ŽIVINSKIH GNOJIL

Govedo blati približno 10 do 15 krat na dan. Na splošno velja, da lahko računamo s 50 kg izločkov
(urina in blata) na GVŽ na dan, oziroma je odvisna od intenzivnosti prireje. Govedo si ne izbere
blatilnega prostora, ampak izločke odlaga povsod. Okrog 15% blatenja opravijo živali med
zauživanjem krme, 30% stoje in 30% neposredno po zaključku obdobja ležanja, 20% izločkov živali
izločijo med hojo.
Skladiščenje gnoja:
Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnojevke in gnojnice morajo znašati: 358 m 3
Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnoja (z upoštevanjem, da se 50 % skladišči v samem
hlevu) torej 140 m3.
Skupaj potrebne kapacitete za skladiščenje gnojevke in gnojnice iz projektne dokumentacije in
obstoječe bodo znašale:
(376 - novo) + ( 360 - obstoječi kanali v hlevu za MPG) =
736 m3
Elaborat št: MA 13/2019
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Skupne nove kapacitete (nezahteven objekt) za skladiščenje gnoja znašajo:

200 m 3

Projektna dokumentacija in obstoječe skladiščne kapacitete predvidevajo zadostne kapacitete za
skladiščenje gnojevke, gnojnice in gnoja.
Obremenitev kmetijskih površin z živinskimi gnojili po naložbi
Kmetijsko gospodarstvo ima v najemu kmetijske površine od sosednje kmetije za katere pa nima
urejene gerke in sicer:
- Vid Grahor, Črešnjevec ob Dravi 25, 2352 Selnica ob Dravi, MID 100327543, (2,00 ha njiv),
Kmetijsko gospodarstvo na osnovi uradnih evidenc in najetih površin, obdelujejo 25,78 ha
kmetijskih površin.
Za razvoz gnojevke, si je kmetijsko gospodarstvo pridobilo pogodbo za 180 m3 gnojevke - 792 kg
N (4,4 kg/ m3), oziroma za 4,70 ha (168 kg N/ha) kmetijskih površin in sicer pri:
- Ana Abramenko, Črešnjevec ob Dravi 1, 2352 Selnica ob Dravi, MID 100357498, površina 4,70 ha.
Tabela 5: Količina letno pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu po investiciji
Pridelanega živinskega N (kg)

4988

Oddanega živinskega N (kg)

(-)

792

Prejetega živinskega N (kg)

(+)

0

Skupaj uporabljenega živinskega N (kg)

4196

Površine gnojene z živinskimi gnojili (ha)

25,78

Obremenitev živinskega N/ha (kg)

162,76

Skupaj letna pridelana količina N bo znašala 4988 kg, (4,4 kg/m3), kateri bo razporejen v približno
1134 m3 gnoja, gnojevke in gnojnice, od tega pa se s pogodbo odda 180 m 3, kar pomeni da ostane
za lastne kmetijske površine 954 m3 gnoja, gnojevke in gnojnice.
Površine za razvoz znašajo 25,78 ha, kar pomeni obremenitev 162,76 kg N/ha, oziroma 37,00 m3/ha.
Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu po investiciji z upoštevanjem
oddane gnojevke bo znašala torej 163 kg N/ha letnega vnosa, kar je manj od dovoljenih 170 kg
N/ha.
Ob upoštevanju lastnih kmetijskih površin gnojenih z ostankom živinskih gnojil 25,78 ha in ostanku
staleža (71,25 GVŽ celotni stalež – stalež oddanih gnojil 11,75 GVŽ) 59,50 GVŽ, bo predstavljala
obremenitev 2,31 GVŽ/ha, kar je tudi manj od dovoljene 2,5 GVŽ/ha.
Lahko zaključimo, da z predvideno naložbo kmetijsko gospodarstvo ob upoštevanju vseh navedenih
pogojev ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, katere so dovoljene na osnovi »Uredbe o varstvu voda
pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov«.

7.11

VARSTVO TAL IN KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

Pri gradnji objektov se zgornji sloj, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih tal
ter uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč.

7.12

REŠITVE V ZVEZI Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Do objektov je zagotovljen dostop za intervencijska vozila po javni cesti in dovozni poti. V primeru
požara so zagotovljene zadostne zunanje površine za evakuacijo ljudi.
Prometna ureditev za potrebe gasilske intervencije:
Elaborat št: MA 13/2019
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−
−

objekta imata zagotovljene površine za dovoz in postavitev intervencijskih vozil na dovozu
odmiki med tujimi objekti zagotavljajo požarno varnost.

Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje:
− zadostna količina vode za gašenje je zagotovljena
− Gasilski dom PGD Selnica ob Dravi je oddaljen cca 2,9 km
Zajem požarnih voda
Požarne vode bodo zajete v objektu samem, povoznih, manipulativnih oz. parkirnih površinah ob
obstoječim objektu in internem kanalizacijskem sistemu z lovilcem olj. Po lovilcu olj se izvede jašek
z zapornim ventilom (pogoj tega elaborata).
Požarna voda bo torej zajeta oz. zadržala v objektu, po povoznih, manipulativnih oz. parkirnih
površinah, v interni kanalizaciji in jaških z zapornim ventilom (pogoj tega elaborata). Po gašenju se
bo izvršila kontrola kakovosti vode in glede na rezultate po potrebi prečrpala v javno kanalizacijo z
zaključkom na javni komunalni čistilni napravi.

Elaborat št: MA 13/2019
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8.

DOLOČITEV IN OPREDELITEV ONESNAŽEVAL

8.1

GRADNJA

Tabela 6: Določitev dejavnosti in opredelitev onesnaževal – gradnja
Vrsta dejavnosti

Morebitno
onesnaženje

Kemijske
Interakcija
lastnosti, izvor in potencialnega
količina
onesnaževala
morebitnega
in okolja
onesnaževala1

Toksičnost
(nevarne
lastnosti)
onesnaževala

Mobilnost
onesnaževala

Gradbišče - NE
postopki v času
normalnega poteka del

Onesnaževala v
okolju niso
prisotna

NE

DA
- tekočine v
vozilih, delovnih
strojih (vse
mineralna olja);
Brez izpustov!

NE –
Onesnaževala v
okolju niso
prisotna

Gradbišče DA
v času izrednih razmer
(razlitje goriva...)

Morebitni izliv iz
vozil in delovnih
strojev mineralna olja

Voda

DA
- tekočine iz
vozil, delovnih
strojev (vse
mineralna olja);

DA –
Na gradbiščne
površine in
nadalje v okolje

DA/NE

Gradbišče

1lastnosti

posameznih snovi/pripravkov oz. onesnaževal so podane v nadaljevanju elaborata; količin vnaprej ni
mogoče napovedati.

8.2

OBRATOVANJE

Tabela 7: Določitev dejavnosti in opredelitev onesnaževal – obratovanje
Vrsta dejavnosti

Morebitno
onesnaženje
v objektu

Kemijske
lastnosti, izvor in
količina
morebitnega
onesnaževala1, 2

Interakcija
onesnaže. in
okolja

Toksičnost
(nevarne
lastnosti)
onesnaževala

Mobilnost
onesnaževala
neposredno iz
lokacije

Hlevski prostori, gnojišče, DA
kanali za gnojevko –
normalni potek del

Hlevski gnoj,
gnojevka
Čistila z
dezinfekcijskimi
lastnostmi;
uporaba po
potrebi

Voda

NE

NE –
na neprepustnih
tleh in gnojnih
jamah; ni
izpustov v okolje

Hlevski prostori, gnojišče, DA
kanali za gnojevko – v
času izrednih razmer

Hlevski gnoj,
gnojevka

Voda

NE

Da –
izpust v okolje

-

-

-

NE

DA/NE

Objekt

Predprostor/hodniki v NE
hlevih, prostor za krmo,
spremljajoči prostori v
hlevu

Elaborat št: MA 13/2019
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Vrsta dejavnosti

Morebitno
onesnaženje
v objektu
DA/NE

Požar

1
2

DA
Zajem v
objektu in
površinah ob
njem – ni
povezave z
okoljem

Kemijske
lastnosti, izvor in
količina
morebitnega
onesnaževala1, 2

Interakcija
onesnaže. in
okolja

Toksičnost
(nevarne
lastnosti)
onesnaževala

Požarne vode

NE
NE
Zajem v
objektu in
lovilnih sistemih
– nekontroliran
iztok v okolje ni
mogoč

Mobilnost
onesnaževala
neposredno iz
lokacije

NE
Zajem na
neprepustnih tleh
in gnojnih jamah;
ni izpustov v
okolje

količin vnaprej ni mogoče napovedati, vendar gre za relativno majhne količine;
lastnosti posameznih snovi/zmesi so podane v posebni tabeli v nadaljevanju elaborata;

Tabela 8: Določitev dejavnosti in opredelitev potencialnih onesnaževal – zunanja in komunalna
ureditev
Vrsta dejavnosti

Vzrok prisotnosti onesnaževala –
morebitno onesnaženje v objektu ali
ob njem
DA/NE

Interakcija
potencialnega
onesnaževala in
okolja

Mobilnost
onesnaževala
in potencialna
nevarnost tega za
okolje

NE

NE –
Ni razlitij
onesnaževal

Voda

NE –
Kontroliran iztok
preko l.o.,
nekontroliran iztok v
okolje ni mogoč

NE

NE

- kanalizacija za komunalne DA
odpadne vode – pred MKČN Komunalne odpadne vode z vsebnostjo
čistil1

NE

NE –
Vodotesni sistem

- kanalizacija za komunalne DA
odpadne vode – po MKČN Komunalne odpadne vode z vsebnostjo
čistil1

NE

NE –
Očiščene vode2

NE

NE

Zunanja in
komunalna ureditev
- parkirišče: normalno NE
obratovanje V normalnih razmerah ni razlitj
onesnaževal na površinah ob objektu

- parkirišče: izredni dogodki DA
Razlitje onesnaževal (mineralnih olj) na
površinah ob objektu

- padavinske kanalizacija - NE
strehe

- zunanji vodovod NE
1

količin čistilnih sredstev, ki jih bodo uporabljali pri čiščenju prostorov v objektu iz katerega bo dotekala odpadna
komunalna voda na predmetno MKČN ni mogoče vnaprej napovedati, vendar gre za relativno majhne količine;
vsa čistilna sredstva, ki bodo dotekala na MKČN bodo posledica uporabe v gospodinjstvu.
Elaborat št: MA 13/2019
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2male

količine reziduov v vodi bodo predstavljale hitro razgradljive snovi (nestrupene), katerih sposobnost za
razgradnjo je hitra (predvsem v tleh kot tudi v vodi).

8.3

PODROBNEJŠI PREGLED VRSTE IN KOLIČINE MOREBITNIH
ONESNAŽEVAL

Tabela 9: Podrobnejši pregled vrste in količine potencialnih onesnaževal - kemikalije
NAZIV POTENCIALNEGA
ONESNAŽEVALA

VRSTA SKLADIŠČNE
POSODE

DNEVNO NA
LOKACIJI

KOLIČINE NA LOKACIJI1

LETNA
PORABA NA
LOKACIJI

količin vnaprej ni mogoče
napovedati1
količin vnaprej ni mogoče
napovedati1

-

Dieselsko gorivo

rezervoarji vozil

DA

Neosvinčen motorni bencin

rezervoarji vozil

DA

Čistila z dezinfekcijskim
učinkom

originalna embalaža
proizvajalcev

DA

količin vnaprej ni mogoče
napovedati

pri delu
sprotne

Tehnične kemikalije za
vzdrževanje naprav

originalna embalaža
proizvajalcev

DA

količin vnaprej ni mogoče
napovedati

pri delu
sprotne

1število

-

vozil in količina goriva v njihovih rezervoarjih ni znana oziroma se bo konstantno spreminjala.

Tabela 10: Podrobnejši pregled vrste in količine potencialnih onesnaževal – hlevski gnoj in gnojevka
IME-POTENCIALNEGA
ONESNAŽEVALA
Gnoj

Neprepustni betonski zbiralni
tlak
Neprepustni betonski zbiralni
tlak

Gnojevka
1skupaj

VRSTA SKLADIŠČNE POSODE

DNEVNO NA
LOKACIJI

KOLIČINE NA
LOKACIJI1

DA

cca 358 m3

DA

Cca 736 m3

– novo+obstoječe

Tabela 11: Funkcija/način uporabe in nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev morebitnih
onesnaževal
Snov / zmes

Funkcija/način uporabe

Dieselsko gorivo

Gorivo za motorje z notranjim
zgorevanjem – diesel

Neosvinčen motorni
bencin

Gorivo za motorje z notranjim
zgorevanjem – neosvinčen bencin

Čistila z dezinfekcijskim Čiščenje in dezinfekcija opreme in
učinkom
prostorov

Elaborat št: MA 13/2019

Nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev1
H226 - Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 - Povzroča draženje kože.
H332 - Zdravju škodljivo pri vdihavanju.
H351 - Sum povzročitve raka (zaužitje).
H373 - Lahko škoduje organom (koža, pljuča) pri dolgotrajni
ali ponavljajoči se izpostavljenosti (vdihavanje,
zaužitje, stik s kožo).
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki
H224 - Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 - Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 - Povzroča draženje kože.
H336 - Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H340 - Lahko povzroči genetske okvare (stik s kožo,
vdihavanje, zaužitje).
H350 - Lahko povzroči raka (stik s kožo, vdihavanje,
zaužitje).
H361fd - Sum škodljivosti za plodnost. Sum škodljivosti za
nerojenega otroka.
H411 - Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Načeloma: Škodljivo, jedko
(popoln pregled zaradi raznovrstnosti kemikalij ni mogoč)
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Snov / zmes

Funkcija/način uporabe

Tehnične kemikalije za Uporaba pri vzdrževanju naprav v
objektu in objekta samega
vzdrževanje naprav
1 podatek

Nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev1
Načeloma: Škodljivo, jedko
(popoln pregled zaradi raznovrstnosti kemikalij ni mogoč)

iz uradnega varnostnega lista proizvajalca/dobavitelja

Karakteristike potencialih onesnaževal
Zmesi (razvrščeni kot nevarna kemikalija):
Tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav: Tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav: popoln
pregled zaradi raznovrstnosti kemikalij ni mogoč. Načeloma in glede na izkušnje gre za majhne
količine nevarnih kemikalij.
Čistila: zmes navadno vsebuje anionske in/ali neionske tenzide v različnih razmerjih.
Goriva:
Diesel gorivo pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15 oC znaša cca 860
kg/m3.
Motorni bencin pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15oC znaša cca 720
kg/m3.
Hlevski gnoj
Hlevski gnoj je sestavljen iz živalskega blata pomešanega z nastiljem ter nekaj seča. S hranili in z
kakovostnejšo organsko snovjo je bogatejši gnoj, v katerem je bil nastilj slama, kakor pa če je
nastiljano z listjem, praprotjo ali žagovino. Na leto dobimo od 1GVŽ (Glava Velike Živali = 500 kg
žive teže govega, prašiča, ipd.) od 8 do 12 t hlevskega gnoja. Količina je odvisna predvsem od
količine nastilja. Goveji gnoj povprečno vsebuje 18,6 % sušine (SS). Vsebnost potencialnih
onesnaževal, ki so prisotne v sušini gnoja je podana v spodnji tabeli (BABNIK Drago, et.al., 2006).
Tabela 12: Vsebnost potencialnih onesnaževal, ki so prisotne v sušini gnoja
Parameter
Enote
Povprečna vrednost
NO3-N
P2O5
K2O
NH4-N

mg/kg SS
g/kg SS
g/kg SS
g/kg SS

104
16,0
27,6
4,3

Gnojevka
Gnojevka je mešanica živalskih izločkov - blata in seča. Fizikalne lastnosti gnojevke so odvisne od
vrste reje, prehrane in starosti živali. Gostota se giblje od 1020 do 1080 kg/m3. Od krave težke 500
kg (to je 1 GVŽ), dobimo letno približno 15 m3 nerazrečene gnojevke (takšnje, ki ji nismo dodali
vode). Takšna nerazrečena gnojevka vsebuje ca 90% vode in 10 % sušine (SS). Ker v vsako gnojevko
pride iz različnih virov (pranje oz. čiščenje hleva, molzišča, mlekarnice,...) več ali manj vode imamo
v praksi ponavadi povprečno 8,5 % sušine v gnojevki. Vsebnost potencialnih onesnaževal, ki so
prisotne v sušini gnojevke je podana v spodnji tabeli (BABNIK, Drago, et.al., 2006)
Tabela 13: Vsebnost potencialnih onesnaževal, ki so prisotne v sušini gnojevke
Parameter
Enote
Povprečna vrednost
NO3-N
NO3-N
P2O5
K2O
NH4-N

mg/kg SS v nerazredčeni gnojevki
mg/kg SS v razredčeni gnojevki
g/kg SS
g/kg SS
g/kg SS

Elaborat št: MA 13/2019
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Karakteristike odpadne vode po ČN
Tabela 14: Karakteristike odpadne vode po ČN – mejna vrednosti pri primernem čiščenju)
Opis
Zmogljivost čistilne naprave <50 PE
Enota
KPK
200
BPK5
(a)
(a) mejna vrednost ni določena.

mg/l
mg/l

Toksikološke karakteristike potencialnih onesnaževal
Tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav (splošno):
Možnost draženja oči in kože. Lahko poškodujejo sluznice in kožo. Zdravju škodljivo pri vdihavanju
in/ali v stiku s kožo in/ali pri zaužitju (podroben opis bo podan v varnostnem listu za posamezno
kemikalijo).
Čistila:
Možnost draženja oči in kože. Lahko poškodujejo sluznice in kožo.
Diesel gorivo:
Akutni učinki:
Oralno (podgana): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Dermalno (kunec): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Inhalacijsko (podgana): LC 50 > 5 mg/l/4 h (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Drugo: Pripravek lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih poti v primeru povečane izpostave in
nepravilne rabe.
Kronični učinki:
Študije dolgoročnih toksičnih učinkov na miših so dale negotove rezultate. IARC inštitucija je l. 1989
razvrstila destilate dieselskega goriva v skupino karcinogenih snovi 3 – nerakotvorno za človeka
(razvrščeno zaradi neustreznih študij).
21. ATP (EU zakonodaja) je razvrstil komercialna plinska olja v skupino karcinogenih snovi 3 z
pripisom stavka R 40: Možen rakotvoren učinek.
Neosvinčen motorni bencin:
Akutni učinki:
Oralno (podgana): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Dermalno (kunec): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Inhalacijsko (podgana): LC 50 > 5 mg/l/4 h (ocenjeno glede na sestavo komponent)
Drugo: Pripravek lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih poti.
Kronični učinki:
Pripravek vsebuje benzen, ki je znan kot povzročitelj rakavih obolenj. Ker ta izdelek vsebuje več kot
0,1 ut. % benzena, je po pravilih razvrščanja ( EU zakonodaja) ta izdelek razvrščen kot rakotvoren,
skup. 2B in opremljen z R stavkom R 45 Lahko povzroči raka.
Toksikološke karakteristike gnoja
Po literaturi, ima gnoj naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljive snovi,
− toksikološke karakteristike: nestrupeno,
− sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj,
− zaradi vsebnosti nekaterih potencialnih onesnaževal (nitrati) možen vpliv na kvaliteto podzemne
vode.
Toksikološke karakteristike gnojevke
Po literaturi, ima gnojevka naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljeva snovi,
− toksikološke karakteristike: nestrupeno,
− sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj,
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−

zaradi vsebnosti nekaterih potencialnih onesnaževal (nitrati) možen vpliv na kvaliteto podzemne
vode.

Toksikološke karakteristike - rezidui v vodi po MKČN
Po literaturi, imajo komunalne odpadne vode (neprečiščene odpadne vode iz gospodinjstev)
naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljive snovi,
− toksikološke karakteristike: nestrupeno,
− sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj.
V danem primeru gre za prečiščene vode (vode po delujoči ČN), torej se prisotne snovi v vodi na
iztoku (napram vodam na vtoku v čistilno napravo) nahajajo v minimalni koncentraciji ali sledovih.
Povzetek
Tabela 15: Opredelitev kemičnih snovi in pripravkov kot potencialno nevarne oz. nenevarne (z vidika
možnega onesnaženja vodnega telesa)
Opredelitev
Potencialno nevarni*
Nenevarni**

Ime potencialnega onesnaževala

dieselsko gorivo, neosvinčeni motorni bencin, hlevski gnoj, gnojevka
čistila, tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav, rezidui v vodi po MKČN
*le v primeru izpustov v okolje – velja za vsa morebitna onesnaževala
**glede na količino in način uporabe

Opredelitev je podana kot ocena in sicer glede na fizikalno-kemijske, toksikološke podatke o
posameznem potencialnem onesnaževalu, namen oz. uporabo posamezne kemikalije ter glede
predvideno in zahtevano ureditev objekta.
Glede na sestavo potencialnih onesnaževal ter spremljajočih dejavnosti (prevoz) bodo v nadaljevanju
te ekspertize (opis ogroženosti vodnega vira in opredelitev scenarijev vpliva na vodni vir, ocena
relativne občutljivosti) obravnavana naslednji parameter: mineralna olja in nitrati.
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9.

OPREDELITEV TRANSPORTNIH POTI ONESNAŽEVAL

9.1

IZVOR, OPREDELITEV IN MOBILNOST POTENCIALNIH
ONESNAŽEVAL

GRADNJA
V času gradnje, predvsem v času zemeljskih del, lahko pride do neposrednega ogrožanja tal in
posledično podzemne vode. Takrat se z gradbenimi stroji posega pod površinski zemeljski sloj, s tem
pa je omogočen hitrejši prehod onesnaževal v podzemno vodo. Vnos onesnaževal v podtalje v času
gradnje je lahko posledica:
• kapljanja pogonskih goriv, olj in maziv pri uporabi slabo vzdrževanih delovnih strojev.
• iztekanja pogonskega goriva zaradi poškodbe rezervoarja pri delovni nesreči,
• iztekanja motornega olja v primeru poškodbe mazalnih sistemov na delovnih strojih.
Gradbeni in ostali odpadki se bodo na gradbišču zbirali ločeno po vrstah odpadkov tako, da ne bodo
onesnaževali okolja in se bodo redno odvažali (oddaja pooblaščenim zbiralcem ali izvajalcem
obdelave), v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki.
V primeru onesnaževal, ki jih pri preučevanju posega prepoznavamo kot tiste, ki bi lahko
predstavljale tveganje za okolje ugotavljamo, da so tako dieselska goriva kot mineralna olja lažja od
vode.
OBRATOVANJE
Odpadne vode:
− komunalne odpadne vode bodo speljane neposredno v MKČN, kjer bodo očiščene do
predpisane stopnje,
− industrijskih odpadnih vod ne bo.
− mineralna olja (ostanki goriv, maziv zaradi odvodnjavanja zunanjih parkirnih površin), ki pa
so vezana na odvajanje z lovilnikom olj v ponikovanje.
Pri delu potrebne kemikalije:
− v objektu ni predvidena uporaba nevarnih kemikalij z izjemo občasne uporabe gospodinjskih
čistil z dezinfekcijskim učinkom; odvod uporabljenih čistil bo vezan na odpadne vode, ki bodo
odtekale v sistem za zbiranje gnojevke,
− preostale kemikalije v objektu moramo obravnavati kot kemikalije nujno potrebne pri delu
(osnovni pripravki za vzdrževanje naprav v objektu) pri čemer velja navesti, da so vsi tovrstni
kemični pripravki ali snovi pakirani v originalni embalaži proizvajalca in navadno shranjevani
in uporabljani v minimalnih količinah). Navedenim kemikalijam je zaradi načina uporabe (le
lokalno brez uporabe vode), onemogočen prehod v okolje.
Odpadki:
− gnojevka*,
Odpadki (iz katerih je možno izcejanje):
− hlevski gnoj**.
* Gnojevka (mešanica čistega gnoja živali in urina ter morebitne vode za spiranje tega gnoja) bo
speljana v neprepustne zbiralne kanale. V normalnih pogojih delovanja (neprepustna izvedba
zbiralnih kanalov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnojevke torej ne predstavlja
vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami (opomba: gnojenje ni predmet tega poročila). V
primeru pojava razpoke in s tem puščanja posameznega kanala za zbiranje gnojevke (okvara,
poškodba), bi izcejanje gnojevke predstavljalo vir točkovnega onesnaževanja podzemne vode (v
primeru privzetega scenarija najslabše možnosti).
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**Gnoj z nastilom bo do odvoza z lokacije na neprepustnih površinah. V normalnih pogojih delovanja
(neprepustna izvedba tlakov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnoja torej ne
predstavlja potencialnega vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami (opomba: gnojenje ni
predmet tega poročila). Glede na to, da bo gnoj z nastilom občasno odstranjevan in, da bo v času
odstranjevanja omogočena tako kontrola tal kot njihova morebitna sanacija, možnosti konstantnega
onesnaževanja podtalja z izcedki iz gnoja ni verjetno in relevantno. V primeru raztrosa gnoja izven
objekta (okvara, poškodba stroja, nerodnost) pri odstranjevanju iz hleva, bi izcejanje iz gnoja
predstavljalo vir točkovnega onesnaženja podzemne vode.
Kot tipična potencialna onesnaževala, ki nastopajo v gnojevki (opomba: gledano z zornega kota
kmetijstva so to rastlinska hranila) smo, glede na literaturo opredelili ortofosfate, kalijev oksid,
amonij in nitrate. Glede na rezultate republiškega monitoringa podzemnih vode ter na značilnosti
širšega območja Dravskega polja, ki tangira na črpališča pitne vode (kmetijske površine z intenzivno
pridelavo) iz obravnave izločimo naslednje parametre: ortofosfate, kalijev oksid, amonij. Zaradi istih
vzrokov v obravnavi obdržimo parameter: nitrati.
Požar:
Požarne vode bodo zajete v objektih samih, povoznih, manipulativnih oz. parkirnih površinah ob
objektih in internem kanalizacijskem sistemu z lovilnikom olj. Po lovilniku olj se izvede jašek z
zapornim ventilom (pogoj tega elaborata).
Požarna voda bo torej zajeta oz. zadržala v objektih, po povoznih, manipulativnih oz. parkirnih
površinah, v interni kanalizaciji in jaških z zapornim ventilom. Po gašenju se bo izvršila kontrola
kakovosti vode in glede na rezultate po potrebi očistila na javni komunalni čistilni napravi.
Glede na sedaj znana dejstva o posegih ter dejavnosti bodo v nadaljevanju te ekspertize (ocena
relativne občutljivosti) obravnavani naslednji parametri: mineralna olja, nitrati in KPK.

9.2

MOBILNOST ONESNAŽEVAL GLEDE NA KEMIJSKE LASTNOSTI
ONESNAŽEVAL IN HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI VODONOSNIKA

Ranljivost vodonosnika glede na onesnaženje je neposredno povezana s hidravličnimi lastnostmi
vodonosnika in značilnostmi samega polutanta. Med infiltracijo skozi zemljino in med transportom
skozi vodonosnik se veliko polutantov naravno razgradi ali se delno absorbira (odvisno od litološke
sestave). Stopnja razgradnje je v posameznih primerih odvisna tudi od lastnosti poroznega medija.
Če poznamo lastnosti poroznega medija in polutanta (onesnaževala), lahko ocenimo vpliv
onesnaženja (Veselič, 1984, Fetter, 1999, Mali, 2002).
Transport onesnaženja skozi vodonosnik je odvisen od zgradbe vodonosnika, zgornje nezasičene
(vadozne) cone in spodnje zasičene (freatične) cone.
Hitrost pronicanja tekočine skozi pore v nezasičeni coni je odvisna od hidrogeoloških parametrov
(velikost por in zrn, litološke lastnosti sedimenta, stopnja sortiranosti, vlažnost kamnine, debelina
nezasičene cone,…) ter od vrste tekočine (voda, onesnaževalo). V splošnem pa velja, da je koeficient
prepustnosti v nezasičeni coni manjši kot v zasičeni (Veselič, 1984).
Pri pretakanju fluidov skozi porozne sedimente ločimo:
− tok fluidov, ki se med seboj mešajo (npr. barvilo, sol in voda)
− tok fluidov, ki se med seboj ne mešajo (npr. nafta, olje in voda).
V primeru, da se tekočine med seboj ne mešajo (mineralna olja in voda) je v nadaljevanju pomembno
ugotoviti ali je onesnaževalo gostejše in redkejše od vode. S tem določimo ali bo le-to v podzemni
potovalo v zgornjem ali spodnjem sloju podzemne vode (Fetter, 1999). Od gostote onesnaževala pa
je odvisna tudi njegova hitrost v podzemni vodi.
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Pri razlitju nastopi pod vplivom gravitacijskih sil v coni razlitja vertikalna infiltracija razlitih
onesnaževal (npr. naftnih derivatov) v zemljino. V primeru velikega volumna ali dolgotrajnejšega
razlivanja ter v neugodnih hidroloških razmerah (močnem deževju), lahko derivati dosežejo gladino
podzemne vode.
Napredovanje v zemljini pogojuje geološka zgradba na širšem območji razlitja. Na adsorsorpcijo in
disperzijo vpliva propustnost, efektivna poroznost, granulometrična in mineraloška sestava ter
viskoznost razlitja. V primeru, da pride na predmetni lokaciji do izlitja onesnaževala, bi le to potovalo
skozi nezasičeno cono bolj ali manj vertikalno. Na začetku onesnaženja nastopi maksimalna
zasičenost zemljine do globine 0,5 do 1,5m, ki z globino pada. Ko napredujoča fronta razlitja doseže
gladino podzemne vode, začne koncentracija postopno naraščati do polne zasičenosti v jedru
onesnaženja. Jedro onesnaženja potopno napreduje skozi zemljino v smeri gladine podzemne vode,
pri čemer v zemljini ostaja absorbirani del onesnaženja, ki se kasneje, zaradi padavin, površinskih
vod in oscilacije podzemne vode postopoma izloča in onesnažuje podzemno vodo.
Pod vplivom kapilarnih sil se, v coni stika napredujočega čela razlitja z gladino podzemne vode, naftni
derivati (obravnavamo mineralna olja; podrobneje v nadaljevanju poročila) razširijo radialno v
horizontalni smeri pri tem zaradi večje viskoznosti izpodrivajo vodo. Kapilarni pritiski se postopno
znižujejo in onesnaženi element se prične pomikati v smeri toka podzemne vode. Napredovanje
onesnaževala eksponentno upada s tokom podzemne vode in se ustavi na stopnji zasičenosti, pri
čemer se voda in naftni derivati ne mešajo, netopni ogljikovodiki pa lahko z vodo tvorijo emulzirano
zmes v katero vstopajo aromatični ogljikovodiki. V podzemnem toku podzemne vode se lahko tvorijo
trije vertikalni sloji, ki obsegajo dvofazni sistem derivatov in vode, pri čemer je prepustnost zemljine
za eno fazo odvisna od prepustnosti druge faze, neraztopljeni ogljikovodiki pa na vodni gladini tvorijo
enotno plast.

9.3

OPREDELITEV TRANSPORTNIH POTI ONESNAŽEVAL V NEZASIČENI
IN ZASIČENI CONI VODONOSNIKA

V primeru razlitja onesnaževala bi bila smer potovanja onesnaževala:
• vertikalna (od površja terena proti podzemni vodi)
• horizontalna (onesnaževalo potuje s tokom podzemne vode).
Vertikalna smer potovanja onesnaževala
Globina do podzemne vode na območju obravnavane lokacije je cca 30 m pod površjem (privzeta
najvišja gladina je na koti ca 267 m.n.v.). Onesnaževalo bi se v tej coni deloma absorbiralo, nato pa
se bi onesnaževalo postopoma spiralo z infiltrirano padavinsko vodo proti gladini podzemne vode.
Horizontalna smer potovanja onesnaževala
V primeru, da pride na predmetni lokaciji do izlitja onesnaževala, bi le potovalo skozi nezasičeno
cono bolj ali manj vertikalno, v prežeti coni pa horizontalno v smeri toka podzemne vode, torej proti
črpališču pitne vode GV-1.
V primeru toka dveh tekočin prihaja do razlik pri njihovih hitrosti tako v vzdolžni (longitudinalna
disperzija) kot tudi v prečni smeri (transverzalna disperzija) v zasičeni coni vodonosnika (glej spodnjo
sliko).
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Slika 11: Širjenje onesnaževala lažjega od vode v nezasičeni in zasičeni coni medzrnskega
vodonosnika (prirejeno po Fetterju, 1999)
Porazdelitev onesnaževala bi sledila normalni ali Gaussovi porazdelitvi (Fetter, 1997; Fried, 1975).
Tako lahko določimo standardno deviacijo po naslednji enačbi:

 x = 2DLt
y = 2DT t
Pri
•
•
•
•

čemer je:
σx, σy – standardna deviacija v smeri x oz. smeri y (m)
DL – koeficient hidrodinamične disperzije v smeri toka podzemne vode (m2/s)
DT – koeficient hidrodinamične disperzije v smeri toka podzemne vode (m2/s)
t – čas potovanja onesnaževala od mesta razlitja do izbrane razdalje (s)

Po definiciji bo 99,7% celotne mase onesnaževala znotraj trikratne razdalje standardne deviacije
(3σx in 3σy; Fetter, 1997).
DL in DT določimo po formulah (Fetter, 1997; Fried, 1975):
DL = αL. vi
DT = αT. vi
Pri čemer je:
• vi – hitrost toka podzemne vode v smeri x (m/s)
• αL in αL – longitudinalna oz. transverzalna hidrodinamska disperzija (m), ki jo izračunamo po
formuli:
α = 0,83(log x ) 2,414
kjer je x izbrana razdalja v smeri toka podzemne vode.
Iz teh podatkov lahko določimo širino in dolžino vala onesnaženja na določeni razdalji. Pri izračunih
smo privzeli razdaljo 1,6 km, kolikor znaša razdalja med lokacijo predmetnega OPPN in črpališčem
pitne vode GV-1. Vhodni podatki in izračuni pa so podani v spodnji tabeli.
Tabela 16: Vhodni podatki in izračuni
PARAMETRI

Enota

VHODNI PODATKI

K
i
n

m/s
-

0,005
0,0005
0,15

koeficient prepustnosti
gradient toka
efektivna poroznost
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x

razdalja do črpalnega vodnjaka (v smeri toka)

m

PARAMETRI

1600

Enota

REZULTATI IZRAČUNA
1,66667E-05
1,44
1111

v

hitrost (K*i/n)

t

čas potovanja do vodnjaka (razdalja 1600 m)

m/s
m/dan
dni

α

hidrodinamska disperzija

m

13,80

DL

koef.hidrodinamične disperzije, vzporedno z osjo x

m2/s

0,000229

DT

koef.hidrodinamične disperzije, vzporedno z osjo y
op. Dt=0,1*Dl

m2/s

0,0000229

3*σx

polmer oblaka onesnaženja v smeri x, na razdalji 1,6 km

m

630,41

3*σy

polmer oblaka onesnaženja v smeri y, na razdalji 1,6 km

m

199,35

Na razdalji 1,6 km od predvidenega mesta onesnaženja bi bil polmer disperzijskega vala pri črpališču
vode GV-1 630,4 m v smeri toka podzemne vode in 200 m prečno na smer toka podzemne vode.
Pri izračunih koncentracije onesnaževala v podzemni vodi smo upoštevali enačbe, ki veljajo za
advekcijski in disperzijski transport onesnaževala. Posledica hidrodinamske disperzije je razpršenje
onesnaževala v podzemni vodi tako v vzdolžni smeri kot tudi v prečni smeri toka. Iz tega sledi, da je
z večanjem razdalje od mesta vnosa onesnaževala v podzemno vodo, njegova koncentracija v
določeni točki vedno manjša. Efekt hidrodinamske disperzije je prikazan na spodnji sliki.

Slika 12: Koncentracije onesnaževala pri enkratnem vnosu v dvodimenzionalni tok podzemne vode v
odvisnosti od časa in razdalje (Vir: Jaron at al, 1996)
V primeru onesnaženja, bo celotna količina onesnaževala dospela v črpalne vodnjake vodnih virov
Domžale, vendar v določenem časovnem intervalu.
Časovni interval pojavljanja onesnaževala v črpalnih vodnjakih lahko ocenimo na podlagi naslednjih
podatkov:
• dolžina vala onesnaženja (d): 2 x 630,4 m = 1260,8 m
Upoštevajoč hitrost podzemne vode 1,44 m/dan smo izračunali časovni interval pojavljanja
onesnaževala (t) v črpališču GV-1 je:
t = d/v = 1260,8 m/ 1,44 m/dan = 875,5
Pri enkratnem vnosu onesnaževala bi bilo le to doseglo črpališče po cca 1110 dneh od razlitja in bi
bilo prisotno v črpalnih vodnjakih še okoli 875 dni.
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9.4

CILJNA HIDROGEOLOŠKA CONA

Kot ciljno hidrogeološko cono lahko interpretiramo vodonosnik, ki leži v nizvodni smeri od
predmetne lokacije. Glede na določila tč. 9, 7. člena Zakona o vodah (UL RS 67/02, 110/02, 2/04,
10/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, 60/17) je vodonosnik plast ali več plasti kamenin
ali drugih geoloških plasti pod površjem tal in dovolj velike poroznosti in prepustnosti, ki omogočata
znatnejši tok podzemne vode ali odvzem znatnejših količin podzemne vode.
Na podlagi predhodno podanih geološko hidrogeoloških razmer na vplivnem območju predmetnega
posega lahko ugotovimo, da se lokacija nahaja na dobro prepustni rečni terasi ob reki Dravi.
Na podlagi tega se kot ciljno hidrogeološka enota lahko opredeli:
− Peščeno prodnati aluvialni nanos reke Drave (rečne terase), kamor se lahko razširi morebitno
onesnaženje z območja predmetne lokacije.

9.5

OPIS OGROŽENOSTI VODNEGA TELESA ZARADI GLOBINE OBJEKTOV
ALI GLOBINE IZKOPOV

Iz posredovane dokumentacije je razvidno, da so nivoji ureditve naslednji:
• Absolutna višinska kota ± 0,00 = 297-298 m.n.v.
• Predvidena kota dna izkopov za kanale za gnojevko v hlevu za MPG do globine ca -3,30 m
pod koto ± 0,00 = 293,7 m.n.v. (pri koti 297 m.n.v.).
• Predvidena kota dna izkopov za temelje kanalov za gnojevko do globine ca -4 m pod koto ±
0,00 = 293 m.n.v. (pri koti 297 m.n.v.).
• Privzeta globina do podzemne vode na lokaciji 30 m (na koti 267 m.n.v. pri koti površja 297
m.n.v.).
Gleda na navedeno so smiselno izpolnjena določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava in sicer:
− Izkopi bodo izdelani več kakor 2 metra nad najvišjo gladino podzemne vode
− Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
bistveno več 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
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10.

OPREDELITEV SCENARIJEV RAZVOJA NEZGODNEGA
DOGODKA

10.1

OPREDELITEV SCENARIJEV

Scenarij je opis potencialnega dogodka in temelji na razumljivih in smiselnih predpostavkah o
možnem zaporedju dogodkov, stanj in procesov, ki lahko privedejo do spremembe kemijskega in/ali
količinskega stanja podzemne vode v vodnem viru, ki je predmet presoje.
Z ozirom na navedeno, smo definirali tri možne scenarije. Tako smo opredelili:
• scenarij normalnega poteka,
• alternativni scenarij poteka,
• scenarij najslabše možnosti oziroma scenarij izjemnega dogodka.
Scenarij normalnih dogodkov podaja normalen razvoj dogodkov in dejanj, ki so predvideni s
projektom, brez izjemnih situacij. Podaja normalno izvedbo objekta.
Alternativni scenarij podaja manjša odstopanja od s projektom predvidenih dogodkov in dejanj, ki
se lahko dogodijo v objektu zaradi izvedbe samega objekta ali zaradi zunanjih dogodkov.
Scenarij najslabše možnosti podaja izjemen dogodek, pri katerem pride do velikih odstopanj od
predvidene izvedbe objekta. Ta scenarij predvideva maksimalen možen vpliv objekta na podzemno
vodo.

10.2

RAZLITJE ONESNAŽEVAL V ČASU GRADNJE

10.2.1

Scenarij normalnega razvoja dogodkov

Normalni potek dogodkov predpostavlja, da na območju posega obratujejo le tehnično brezhibni in
vzdrževani delovni stroji in naprave. V normalnih razmerah in z upoštevanjem uveljavljenih
varnostnih ukrepov je morebiten vnos goriv in mineralnih olj (zaradi npr. obremenitev mehanskih
sklopov vozil/delovnih strojev) v zemljino in posledično podzemno vodo pri delih ničen.
Iz posredovane dokumentacije ni razvidno, da bi med odstranjevanjem obstoječih površin nastajali
tudi gradbeni odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke.
Vplivov na kakovost podzemne vode v primeru normalnega razvoja dogodkov zaradi predmetnih
posegov ne bo.

10.2.2

Scenarij alternativnega razvoja dogodkov

V primeru alternativnega razvoja dogodkov lahko pride do manjšega vnosa onesnaževal v tla. Ob
odstopanju od normalnega poteka dogodkov in dejanj ocenjujemo, da količina onesnaževala, ki se
lahko vnese v tla, ni večja od 1 kg v primeru iztekanja tehničnih tekočin (mineralnih olj) iz mehanskih
sklopov vozil in delovnih strojev in se odvija v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv. Gre za
princip majhnega, razpršenega in počasnega onesnaževanja. Onesnaževalo se v danem v tleh delno
adsorbira na prisotne frakcije, deloma počasi prodira v globino. Izvedba predvidenih zaščitnih
ukrepov je takojšnja, zato ne pride do nevarnosti za onesnaženje okolja in, v danem primeru,
površinskih voda. Izvedejo se ukrepi za sanacijo onesnaženega območja. Ob morebitnem
onesnaženju se, ob pravilnem ravnanju, onesnažena zemljina takoj odstrani, tako da je nadaljnje
pronicanje onesnaževala v globino tal ali spiranje tal onemogočeno.
Ocena bazira na naslednjih dejstvih:
− tovorna vozila se na lokaciji zadržujejo le kratek čas t.j. le za čas pretovora,
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−

podana je zahteva po brezhibnosti vozil in delovnih strojev.

Med ostalimi možnimi viri onesnaženja oz. vpliva na spremembe v kakovosti podzemne vode, ki pa
jih v obravnavanem primeru ocenjujemo kot zanemarljive, so še:
• gradbeni materiali na osnovi cementa, apna ipd. (zaradi alkalnih spojin se spremeni pH
vrednost vode, kar ima le kratkoročne posledice),
• pri pripravljalnih delih in pri gradnji se zaradi posegov v tla (izkopov) in tudi pri premeščanju
izkopanega materiala sprostijo snovi, ki so bile do tedaj v inertni obliki, s padavinskimi
vodami pa se te snovi lahko spirajo v tla in, v danem primeru, površinske vode. (kar ima le
kratkoročne posledice).
Vplivov na kakovost podzemne vode v primeru alternativnega razvoja dogodkov ne bo.

10.2.3

Scenarij najslabše možnosti

Ta scenarij podaja izjemen dogodek pri katerem pride do velikih odstopanj od predvidenega
normalnega poteka izvajanja del in projekta. Ta scenarij predvideva maksimalen možen vpliv na
vodni vir. Glede na predvidene dejavnosti lahko pride do trenutnega razlitja onesnaževala.
Največjo nevarnost, da pride do onesnaževanja vodnega telesa pri gradnji predstavljajo razlitja
nevarnih snovi iz rezervoarjev in cevi delovnega stroja. V tem primeru so nevarne snovi, ki
potencialno ogrožajo onesnaženje vodnega vira mineralna olja.
V primeru scenarija najslabše možnosti se predpostavi razvoj dogodkov po naslednjih variantah:
• varianta A: do dogodka pride na površini in ob tem dogodku poči dovodna cev za olje. Olje
se razprši po površini, preden se izvedejo ukrepi za zaustavitev.
• Varianta B: do dogodka pride zaradi preobremenjenosti pogonskega motorja delovnega
stroja. Ob tem popustijo tesnila in cevi za dovod olja in pogonskega goriva. Zaradi pritiska
hipno izteče del onesnaževala na tla.
• varianta C: do dogodka pride na terenu, s katerega je odstranjena krovna plast. Ob tem v
primeru nezgodnega dogodka (razlitja goriva pri poškodbi gradbenih strojev in transportnih
vozil) lahko pride do trenutnega razlitja onesnaževala (mineralno olje). Ocenjujemo, da se v
tem primeru naenkrat lahko sprosti do 30 kg navedenih onesnaževal.
Podzemna voda skupaj z onesnaževalom odteka prosto z generalnim tokom podzemne vode kar
omogoča širjenje oblaka onesnaževala ob tem toku podzemne vode.
Opredelitev tveganja za onesnaženje vodnih virov bo prikazana v nadaljevanju. V nadaljevanju bo
kot najslabša obravnavana varianta C (opomba: scenarij je podan v zelo pesimistični varianti, ki
pomeni strožjo kontrolo nad nevarnostjo, ki jo predvideni posegi v okviru OPPN, glede na obseg del,
realno predstavljajo za podzemno vodo).

10.3

OPREDELITEV SCENARIJEV V ČASU OBRATOVANJA

10.3.1

Scenarij normalnega razvoja dogodkov

V normalnih razmerah ter z upoštevanjem uveljavljenih varnostnih ukrepov ni razlitja mineralnih olj
iz vozil/delovnih strojev ali razlitja kakršnih koli drugih potencialnih onesnaževal. Izrednih dogodkov
ni. Požar ne nastopi.
Vnosa onesnaževal v podzemno vodo v primeru scenarija normalnega razvoja dogodkov, ni.
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10.3.2

Opredelitev scenarijev alternativnega razvoja dogodkov

Z upoštevanjem uveljavljenih varnostnih ukrepov ni razlitja mineralnih olj iz delovnih strojev/vozil in
ni razlitja/raztrosa kemikalij (tako v kot izven objektov). Posledično ni vnosa potencialnih onesnaževal
v tla in nadalje podzemno vodo.
V fazi obratovanja se bo v primeru razlitja goriva ali olja na zunanjih povoznih površinah zbralo v
internem kanalizacijskem omrežju in v lovilniku olja (zahteva v nadaljevanju tega elaborata). Kontrola
lovilnika olja se bo izvajala skladno z obratovalnimi navodili (pogoji v nadaljevanju).
Gnojevka bo speljana v neprepustne zbiralne kanale. V normalnih pogojih delovanja (neprepustna
izvedba zbiralnih kanalov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnojevke torej ne
predstavlja potencialnega vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami in jo zato izločimo iz
obravnave onesnaževanja podzemne vode v tem poglavju. Uporaba gnojevke ni predmet te
ekspertize.
Gnoj z nastilom bo do odvoza z lokacije na neprepustnih površinah. V normalnih pogojih delovanja
(neprepustna izvedba tlakov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnoja torej ne
predstavlja potencialnega vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami (opomba: gnojenje ni
predmet tega poročila).
Nastane požar, ki pa se ga v celoti omeji in pogasi z ročnimi gasilnimi aparati (prah, CO2).
Uporabe vode v tehnološke namene v času obratovanja ne bo; industrijskih odpadnih voda ne bo.
Pri delovanju MKČN ne pride do zastojev.
Vnosa onesnaževal v podzemno vodo v primeru scenarija alternativnega razvoja dogodkov, ni. Vpliva
na kvaliteto podzemne vode v primeru scenarija alternativnega razvoja dogodkov, ni.

10.3.3

Scenarij najslabše možnosti - scenarij izjemnega dogodka

V obravnavanih prostorih bodo občasno uporabljali tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav v
objektu in čistila, ki spadajo tudi v skupino nevarnih kemikalij.
a) Izliv čistil in tehničnih kemikalij za vzdrževanje naprav v hlevu,
b) Izliv tehničnih tekočin (mineralnih olj) iz vozil
c) Puščanje kanalov za zbiranje gnojevke,
d) Raztros gnoja izven hleva,
e) Izpad MKČN
f) Požar
Scenariji in verjetnosti nastanka izjemnih dogodkov

Ad a): Izliv čistil in tehničnih kemikalij za vzdrževanje naprav v hlevu
Glede na namen objekta ter količine nevarnih kemikalij v objektu (čistila in dezinfekcijska sredstva
ter tehnični pripravki za vzdrževanje - gospodinjske količine po posameznih delih objekta),
potencialna posledica incidenta ni razlitje posamezne snovi ali pripravka. Pri delu potrebni pripravki
bodo embalirani v manjših embalažnih enotah. Tveganje, da bi se hkrati odprlo več embalažnih enot
(zaradi nezgodnega raztrosa/razlitja pri npr. raztovarjanju dostavnega vozila) je praktično
zanemarljivo. V sklopu objekta ne bodo shranjevane večje embalažne enote (> 3 l) s kemijskimi
pripravki. V primeru razlitja posamezne embalažne enote, se bo celotno izlitje zadržalo v sklopu
objekta. Kljub navedenemu podajamo možne scenarije incidenta - potencialna posledica incidenta je
razlitje posamezne snovi ali pripravka.

Kontinuirani izpust iz embalažnih enot
Glede na to, da bodo te enote nameščene po posameznih prostorih v objektu in, da bo omogočena
redna dnevna kontrola enot, je možnost za kontinuirani izpust posamezne ali vseh enot minimalna.
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Do izpusta lahko v večji meri pride v primeru človeške napake in sicer v času manipulacije take
embalažne enote.

Izliv kemikalij pri pretovarjanju izven objektov

Pripravki bodo embalirani v manjših embalažnih enotah, ki bodo zaščitene pred raztrosom. Tveganje,
da bi se hkrati odprlo več embalažnih enot (zaradi nezgodnega raztrosa npr. pri raztovarjanju iz
vozila) je praktično zanemarljivo.

Posledice razlitja kemikalij v objektih
Najbolj neugoden scenarij je izpust embalažne enote, ki pa seveda ostane v zaprtem prostoru. Izliv
kemikalije se pojavi v obliki tekočine, ki se lahko razširi preko celotnega prostora. Uhajanje tekočine
je lahko trenutno ali kontinuirano.
Izliv kemičnih pripravkov v prostorih objektov s stališča varovanja podtalnice ni relevanten, saj bodo
prostori sami onemogočali vstop teh kemikalij v okolje.

Posledice razlitja kemikalij izven objektov

Maksimalno količino onesnaževala, ki se lahko razlije izven objekta pri scenariju najslabše možnosti
(pred posredovanjem), ocenimo na 1l oz. trenutni izliv pri pljusku iz odprtine embalažne enote.
Pripomniti velja, da zaradi geoloških danosti ter predvidenih in pogojenih varnostnih ukrepov, razlita
količina ne more vstopiti v podtalje.

Ad b): Izliv tehničnih tekočin (mineralnih olj) iz vozil
Najslabši scenarij se lahko zgodi v primeru nezgodnega dogodka (prometne nesreče/strojeloma). V
tem primeru ocenjujemo, da se lahko sprosti do maksimalno 10 kg goriva. Sistem (interna
kanalizacija z lovilcem olj) je sposoben navedeno količino zadržati.
Razlitje izven utrjenih obravnavanih površin z urejenim odvodnjavanjem preko lovilca olj v danem
primeru (glede na urejenost okolice), ni možno.
Opredelitev vplivov na podzemno vodo in vodne vire bo podana v nadaljevanju.

Ad c): Puščanje kanalov za zbiranje gnojevke

Gnojevka bo speljana v neprepustne zbiralne kanale. V normalnih pogojih delovanja (neprepustna
izvedba zbiralnih kanalov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnojevke torej ne
predstavlja vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami (opomba: gnojenje ni predmet tega
poročila). Kljub navedenemu podajamo možni scenarij incidenta.
Potencialna situacija – najslabša možnost: V primeru pojava razpoke in s tem puščanja ene od jam
za zbiranje gnojevke (poškodba), bi izcejanje gnojevke predstavljalo vir točkovnega onesnaževanja.

Posledice razlitja gnojevke

Posledica incidenta v primeru pojava netesnosti je možno mezenje iz enega od kanalov za zbiranje
gnojevke v tla. V danem primeru ne bi šlo za enkratno in trenutno onesnaženje, temveč bi prišlo do
dolgotrajnejšega točkovnega onesnaževanja; onesnaževanje bi trajalo do ugotovitve puščanja in
sanacije.
Ocenjujemo, da se v tem primeru lahko sprostilo do 10 kg gnojevke/uro s cca 0,85 kg sušine.
Tabela 17: Izračun glede na izpust gnojevke (SS) na uro oz. dan
Parameter
Vrednost glede na izpust
SS/uro
NO3-N
21,25 mg

Vrednost
SS/dan
510 mg

glede

na

izpust

Opredelitev vplivov na podzemno vodo in vodne vire bo podana v nadaljevanju.
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Ad d): Raztros gnoja izven hleva

Gnoj z nastilom bo do odvoza z lokacije na neprepustnih površinah. V normalnih pogojih delovanja
(neprepustna izvedba tlakov in zagotavljanje stalne neprepustnosti) shranjevanje gnoja torej ne
predstavlja potencialnega vira onesnaževanja podzemne vode na lokaciji sami (opomba: gnojenje ni
predmet tega poročila). Glede na to, da bo gnoj z nastilom občasno odstranjevan in da bo v času
odstranjevanja omogočena tako kontrola tal kot njihova morebitna sanacija, možnosti konstantnega
onesnaževanja podtalja z izcedki iz gnoja ni verjetno in relevantno.
Kljub navedenemu podajamo možni scenarij incidenta. Potencialna situacija – najslabša možnost: V
primeru raztrosa gnoja izven objekta (okvara, poškodba stroja, nerodnost) t.j. pri odstranjevanju iz
hleva, bi izcejanje iz gnoja predstavljalo vir točkovnega onesnaženja podzemne vode. V danem
primeru bi šlo za enkratno in trenutno onesnaženje (dolgotrajnejše točkovno onesnaževanje v danem
primeru ni verjetno oz. možno).

Posledice izcejanja iz gnoja

Ocenjujemo, da se v tem primeru lahko raztrosilo do 100 kg gnoja pri čemer pesimistično
povzamemo, da bi na tla sprostilo do 10 kg izcedka. Prav tako pesimistično privzamemo, da je v
izcedku enaka količina skupnega dušika (1,7% dušika (oziroma 3-4x več kot goveji gnoj sam)) kot v
gnoju samem.
Do raztrosa pride na utrjenih površinah, ki sama po sebi omogočajo zajem gnoja in njegovo
odstranjevanje.
Vplivov na kakovost podzemne vode v danem primeru ne bo.

Ad e) Izpad MKČN

V sklopu obratovanja MKČN (v procesu čiščenja odpadne vode) ne bodo uporabljali nikakršnih
kemičnih sredstev. Na čistilno napravo bodo dotekale le komunalne odpadne vode.
Pregledi in vzdrževanje MKČN so le občasni ter po potrebi. Stalnih dejavnosti, kjer bi bila prisotna
potencialna onesnaževala, ne bo.
Na osnovi rezultatov meritev, ki so bile opravljene na čistilnih napravah, projektiranih in zgrajenih na
enaki tehnološki osnovi ter pri čiščenju odpadnih voda enake kvalitete, ocenjujemo, da bodo, pri
normalnih pogojih obratovanja in ob ustreznem rednem vzdrževanju MKČN, vrednosti parametra
KPK v iztoku iz MKČN pod predpisanimi mejnimi vrednostmi. Količina očiščene vode/dan bo 1000 l,
količina KPK/dan bo tako 0,2 kg/dan.
V primeru okvare/poškodbe čistilne naprave je iztok neočiščenih odpadnih voda do odprave
napake/poškodbe onemogočen (ventil na izpustu iz MKČN – pogoj te ekspertize). Proizvajalec
zagotavlja popravilo naprave v urgentnih primerih. Čistilna naprava nima vrtečih se delov s čimer je
možnost okvare minimizirana.
Možne izpade delovanja predstavljata tako le izpad delovanja kompresorja zaradi havarije tega ali
izpada električne energije (kompresor za vpihovanje zraka tudi sicer v normalnem obratovanju MKČN
tega tipa deluje le občasno ali po potrebi; kompresor je možno zamenjati v roku nekaj ur, ali pa ob
izpadu el. energije za daljši čas ob MKČN začasno namestiti elektro agregat – zadostuje mali hišni
agregat).
V odvodnik lahko prihaja v primeru neprečiščenih odpadnih voda veliko različnih organskih snovi.
Organske snovi oziroma snovi organskega porekla, s katerimi se srečujemo v danem primeru so v
pretežni meri sestavljene iz ogljika, vodika in kisika. V danem primeru bodo te snovi v vodi
neposredno na iztoku predmetne MKČN le v sledovih oz. minimalnih količinah. Pri nizko
obremenjenem postopku z aktivnim blatom (predmetna MKČN) je zmanjšanje parametra KPK cca
95%.
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Elementa kot sta dušik in fosfor sta pomembna, vendar se glede na vrsto vode ter predvsem stopnjo
čiščenja v dani MKČN, pojavljata v manjših količinah. Vrsta ostalih elementov je, po podatkih iz
literature in naših izkušnjah prisotna v sledeh ali pa je pod mejo detekcije.
Posebnosti oziroma odstopanj od običajnih parametrov komunalnih odpadnih voda, ki bodo dotekale
na MKČN ni pričakovati, saj bo na MKČN priključen izključno investitorjev stanovanjski objekt; iz
objekta ne bo odpadnih vod, ki bi lahko povzročale motnje v delovanju MKČN.
Vplivov na kakovost podzemne vode in vire pitne vode v primeru navedenega razvoja dogodkov ne
bo.

Ad f): Požar
Med izjemne dogodke med obratovanjem lahko uvrstimo tudi požar v objektu. V primeru gašenja z
vodo lahko nastane večja količina požarne vode. Vplivov na kakovost podzemne vode v primeru
požara ne bo. Ocena bazira na naslednjih dejstvih:
− Začetni (lokaliziran) požar, ki se še ni razširil po prostoru, bo gašen z ročnimi gasilnimi aparati
(prah, CO2) ali z drugimi priročnimi sredstvi ter brez posebne zaščitne opreme. Po izjavah
projektanta bo na voljo dovolj sredstev za zadušitev začetnega požara. Opomba: zmesi, ki
so prisotne v ročnih gasilnih aparatih (prah, CO2) niso razvrščene kot nevarna kemikalija.
− V hlevu bodo od gorljivih snovi prisotne: deli lesene konstrukcije objekta (ostrešje, vrata
ipd), krma in v primeru najslabše možnosti tudi posamezna žival, katere evakuacija ni bila
možna. Osnovna konstrukcija objekta (stene, tlaki) je negorljiva. Kemikalij v objektu (npr.
naftnih derivatov) ne bo.
− V primeru razširitve požara na širše področje hleva ali v primeru razširitve na celoten objekt
(velik požar), gre za požar razreda A (požari gorljivih trdnih snovi, ki so organskega izvora
in v normalnih razmerah zgorevajo tako, da tvorijo žerjavico (v danem primeru les, krma …),
pri katerem bodo za gašenje uporabljali le vodo.
− Uporaba gasilne pene ni predvidena. Opomba: Po literaturi se gasilna pena uporablja le na
mestih, kjer so prisotne kemikalije kot npr. v nekaterih vejah industrije, v objektih, kjer so
prisotni naftni derivati (civilno letalstvo, rafinerija, skladišča, bencinski servisi), vojski ipd.
oziroma povsod tem, kjer gašenje z vodo zaradi vrste gorečih stvari in torej narave požara
ni mogoča.
− Objekt z gnojničnimi kanali bo predstavljal lovilni bazen in bo torej omogočal zajem požarnih
voda v objektu.
− Nastil (pomešan z gnojem) v hlevu sam predstavlja retencijski volumen.
− Glede na zgoraj navedeno bodo v požarnih vodah prisotne le organske snovi oz. rezidui
produktov gorenja, pri čemer je pričakovati lahko razgradljive, nestrupene snovi. Ker bodo
požarne vode zajete v gnojničnih kanalih in torej pomešane z gnojevko samo (ali gnojem),
bodo nadalje (zaradi naravno prisotnih mikroorganizmov v gnojevki sami) preostale
organske snovi in produkti gorenja podvrženi procesu hitrega razkroja.
− V primeru aplikacije mešanice gnojevke (ali gnoja z nastilom) in požarnih voda na kmetijskih
površinah, glede na zgoraj navedena dejstva in ob upoštevanju prepovedi gnojenja v
nevegetacijski dobi - zimski čas (dodatni pogoj analize tveganja), ni pričakovati vplivov na
kvaliteto podzemne vode.
− Požarne vode (in posledično gnojevka) bi lahko vsebovala čistila oz. tehnične kemikalije za
vzdrževanje naprav (čistila oz. tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav sicer ne bodo
redno prisotna v objektu). Glede na količino požarnih voda in gnojevke napram količini čistil
in tehničnih kemikalij se bodo slednja pojavljala v gnojevki le v sledovih.
Vplivov na kakovost podzemne vode v danem primeru ne bo.
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11.

DOLOČITEV OGROŽENIH VODNIH VIROV

Na podlagi predhodno podanih geološko hidrogeoloških razmer na območju predmetnega posega
lahko ugotovimo, da se lokacija nahaja na območju dobro prepustnih rečnih teras ob reki Dravi in s
tem črpališča pitne vode GV-1, ki je zavarovan z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo
vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15).

12.

OPREDELITEV TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE

12.1

SPLOŠNO

Z interpretacijo hidrogeološke zgradbe in hidroloških značilnosti terena smo pokazali, da bi v primeru
razlitja onesnaževalo odtekalo s podzemno vodo proti črpališču pitne vode GV-1.
Območje predvidene gradnje leži na zelo prepustnih sedimentih in je torej s hidrogeološkega stališča
občutljivo. V primeru, da pride na predmetni lokaciji do izlitja onesnaževala, bi le potovalo skozi
nezasičeno cono bolj ali manj vertikalno, v prežeti coni pa horizontalno v smeri toka podzemne vode.
V prežeti coni bi se onesnaževalo kot posledica hidrodinamske disperzije razširilo tako v vzdolžni kot
v prečni smeri toka. Porazdelitev onesnaževala bi sledila normalni ali Gaussovi porazdelitvi.
Opredeljena je relativna občutljivost za scenarij normalnega in alternativnega poteka ter za scenarij
najslabše možnosti.

12.2

OCENA REFERENČNEGA STANJA

Relativna občutljivost je določena za obdobje med obratovanjem centra in sicer za scenarij
normalnega in alternativnega poteka ter za scenarij najslabše možnosti oziroma izrednega dogodka.
Relativna občutljivost je določena s sledečim obrazcem:

S=

(R + dR ) , kjer je
R

S - relativna občutljivost,
R - referenčno stanje, ki je enako povprečni vrednosti parametra pred posegom
dR - sprememba referenčnega stanja zaradi ogroženosti onesnaženja.
Spremembo referenčnega stanja (dR) lahko določimo s sledečim obrazcem:

DKO vrtina

kg
dan

DKČ vrtina

l
dan

dR =

, pri čemer je

DKOvrtina – dnevna količina onesnaževala na območju črpalne vrtine (kg/dan),
DKČvrtina – dnevna količina črpanja vode iz črpalne vrtine (l/dan),
Dovoljeno relativno občutljivost mineralnih olj in nitratov določa Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja.
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Tabela 18: Relativna občutljivost (S), ki je določena s Pravilnikom o kriterijih za določitev
parameter

izražen kot

Relativna občutljivost (S)

Mineralna olja
Nitrati
KPK

µg/l
mg/l
mg/l

+2
+2
ni določena

Vhodni podatki za izračun relativne občutljivosti
Tabela 19: Vhodni podatki za izračun relativne občutljivosti (S)
Sklop
oddaljenost med lokacijo in črpališčem
skupna količina črpanja vode v črpališču
celoten čas pojavljanja onesnaževala v vodnjaku
referenčno stanje R za mineralna olja
referenčno stanje R za nitrate
referenčno stanje R za KPK

Vrednost
cca 1600 m
25 l/s ali 2160000 l/dan
875 dni
5 μg/l (meja detekcije)
8,6 mg/l
0,5 mg/l

12.3

RELATIVNA OBČUTLJIVOST

12.3.1

Relativna občutljivost v času gradnje

Mineralna olja
V času gradnje smo predpostavili, da pri normalnem poteku dogodkov ne pride do onesnaženja
podzemne vode. Pri alternativnem poteku dogodkov se v podzemno vodo izlije 1 kg mineralnih olj in
pri razvoju dogodkov po scenariju najslabše možnosti 30 kg mineralnih olj. Rezultate, glede na
scenarije, podajamo v spodnji tabeli.
Tabela 20: Rezultati spremembe (dR) in (S) za parameter mineralna olja pri različnih scenarijih v
času gradnje
Mineralna olja
Dnevna količina črpanja
Količina onesnaževala
disperzija dni
Količina na dan
Referenčna vsebnost R

dR
Rel. obč. S = (R+dR)/R

normalni scenarij alternativni scenarij najslabši scenarij
2160000
2160000
2160000 l/dan
0
1
30 kg
875
875
875
0
0,00114
0,03428 kg/dan
5
5
5 μg/l

0

0,529

1,00

1,10

15,873 μg/l
4,17

Relativna občutljivost (S) je pri normalnem in alternativnem poteku dogodkov pod mejo, ki jo določa
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. V najslabšem scenariju je relativna
občutljivost S nad mejo, ki jo določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.

12.3.2

Relativna občutljivost v času obratovanja objekta

Mineralna olja
Glede na predvideno dejavnost ter značilnosti spremljajočih dejavnosti (transport - vozila) bo v tej
ekspertizi obravnavan edino relevantno potencialno onesnaževalo: mineralna olja. Rezultate, glede
na scenarije, podajamo v spodnjih tabelah.
Tabela 21: Rezultati spremembe (dR) in (S) za parameter mineralna olja pri različnih scenarijih v
času obratovanja
Mineralna olja
Dnevna količina črpanja
Količina onesnaževala

normalni scenarij alternativni scenarij najslabši scenarij
2160000
2160000
2160000 l/dan
0
0
0 kg
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disperzija dni
Količina na dan
Referenčna vsebnost R
dR
Rel. obč. S = (R+dR)/R

875
0
5
0,0
1,00

875
0
5
0,0
1,00

875
0 kg/dan
5 μg/l
0,0 μg /l
1,00

Relativna občutljivost (S) je pri normalnem, alternativnem poteku dogodkov in primeru razvoja
dogodka po scenariju najslabše možnosti pod mejo, ki jo določa Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja.
Nitrati
Tabela 22: Rezultati spremembe (dR) in (S) za parameter natrati pri različnih scenarijih v času
obratovanja
Mineralna olja
Dnevna količina črpanja
Količina onesnaževala
disperzija dni
Količina na dan
Referenčna vsebnost R
dR
Rel. obč. S = (R+dR)/R

normalni scenarij alternativni scenarij najslabši scenarij
2160000
2160000
2160000 l/dan
0
0
510 mg
875
875
875
0
0
5,828E-07 kg/dan
8,6
8,6
8,6 mg/l
0,0
0,0
0,000269 mg /l
1,00
1,00
1,0031

Relativna občutljivost (S) je pri normalnem, alternativnem poteku dogodkov in primeru razvoja
dogodka po scenariju najslabše možnosti pod mejo, ki jo določa Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja.
Pri scenariju najslabše možnosti (nitrati) smo v času obratovanja računali z najvišjimi vhodnimi
vrednostmi nitratov, ki bi lahko ogrozile podzemno vodo. Verjetnost, da bi se tak dogodek zgodil, je
izjemno majhna. Vnos nitratov v podzemno vodo minimalen in doseže red velikosti 0,000269
mg/l/dan, kar je pod mejo detekcije za navedeni parameter.
KPK
Tabela 23: Rezultati spremembe (dR) in (S) za parameter KPK pri različnih scenarijih v času
obratovanja
Mineralna olja
Dnevna količina črpanja
Količina onesnaževala
disperzija dni
Količina na dan
Referenčna vsebnost R
dR
Rel. obč. S = (R+dR)/R

normalni scenarij alternativni scenarij najslabši scenarij
2160000
2160000
2160000 l/dan
0
0
0,2 mg
875
875
875
0
0
0,000229 kg/dan
0,5
0,5
0,5 mg/l
0,0
0,0
0,0001 mg/l
1,00
1,00
1,000212

Relativna občutljivost (S) ni določena. Pri scenariju najslabše možnosti (KPK) smo v času obratovanja
računali z najvišjimi vhodnimi vrednostmi parametra, ki bi lahko ogrozile podzemno vodo. Verjetnost,
da bi se tak dogodek zgodil, je izjemno majhna. Vnos KPK v podzemno vodo minimalen in doseže
red velikosti, ki je pod mejo detekcije za navedeni parameter.
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12.3.3

Preverljivost in zanesljivost računske metode

Poglavje je oblikovano in izpeljano na podlagi vhodnih podatkov, ki smo jih zapisali in so preverljivi
na podlagi metode izračuna, ki jo podaja Pravilnik. Vhodne podatke bi bilo možno izbrati tudi nekoliko
drugače, saj je njihova variabilnost velika. Potek izračuna in rezultati so podani v tekstu in so z
lahkoto preverljivi. Izračuni relativne občutljivosti so izdelani za vse tri scenarije.
Metoda izračuna, ki smo jo izbrali je seveda preprostejša od numeričnih modelov, vendar so tudi
numerični modeli močno odvisni od izbire vhodnih podatkov in njihova točnost v hidrogeologiji ni
popolna. Poudarili bi še, da smo vse vhodne podatke izbirali v mejah realnega (so zapisani in torej
preverljivi), vendar v pesimistični varianti, ki pomeni strožjo kontrolo nad nevarnostjo, ki jo projekt
predstavlja za podzemno vodo.
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13.

VARSTVENI UKREPI

13.1

PREDVIDENI VARSTVENI UKREPI

Iz posredovane dokumentacije in izjav projektantov so razvidni naslednji varstveni ukrepi:
− Izkopi bodo izdelani več kakor 2 metra nad najvišjo gladino podzemne vode
− Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke bo bistveno več 2 m nad najvišjo gladino
podzemne vode.
− Pri gradnji objektov se zgornji sloj, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih
tal ter uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč.

13.2

UKREPI DOLOČENI PRI ANALIZI TVEGANJA

13.2.1

Ukrepi v času gradbenih del

Predlagani dodatni ukrepi v fazi priprave OPPN so splošni in podani kot smernice k nadaljnjemu
načrtovanju ter se nanašajo predvsem na preprečevanje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih
kemikalij v tla in posredno v podzemne vode na območju gradbišča.
− Glede na predstavljeno sestavo tal je med gradnjo potrebno zagotoviti reden in učinkovit
geotehnični nadzor. V času izvedbe izkopov mora biti stalno prisoten nadzornik gradbišča.
− Za dokončno urejanje terena oz. dokončno izvedbo reliefa se mora uporabiti zemljino, ki je
na lokaciji že prisotna oziroma po potrebi zemljino z drugih lokacij kot neonesnažen, glede
sestavin tlom in podtalju enak ali podoben mineralni ali mineralno organski material, ki v
svojih značilnostih ustreza naravnim tlom ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne
naloge tal ali podtalja.
− Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu, saj bo intervencijski čas za odstranitev morebitnega
onesnaženja (onesnažene zemljine) v primeru izliva goriva ali motornega olja iz gradbenega
stroja v tem primeru bistveno krajši in bo bistveno zmanjšana možnost za onesnaženje
površinskih voda.
− Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in
ustrezno vzdrževani.
− Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno
skladiščijo gradbene odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov in sicer tako, da ne
onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem
ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali začasno skladiščenje
gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci
gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike.
− Izvajalec, ki bo izdelal načrt organizacije gradbišča v skladu s Pravilnikom o gradbiščih, naj
v tem načrtu predvidi tudi lokacijo za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov in lokacijo
za gradbene stroje in naprave na utrjeni površini izven gradbene jame.
− Za morebitne nevarne odpadke mora biti določeno ustrezno opremljeno mesto na območju
gradbišča (izven gradbene jame), skladiščne posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz
ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka
odpadka, oznaka nevarnosti).
− Investitor mora zagotoviti oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu, kar mora biti
tudi ustrezno evidentirano.
− Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla ali v obstoječ
kanalizacijski sistem.
− Skladiščenje morebitnih gradbenih kemičnih sredstev ni dovoljeno. Na lokaciji so lahko
prisotne le količine za sprotno uporabo.
V kolikor bo potrebno pri izvedbi del prestaviti del vodovodnega sistema se je potrebno, pri pripravi
projektov za ta del posega, posvetovati s strokovnjaki upravljavca vodovoda.
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13.2.1.1

Interventni ukrepi v času del

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom
ali oljem iz gradbenih/vrtalnih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti
pripravljen poslovnik (pravilnik, načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. V poslovniku morajo biti
določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije. Vse tovrstne dogodke je
potrebno vpisati v gradbeni dnevnik.
V primeru razlitja naftnih derivatov na površini je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano
zemljino odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čim prej izdelati
analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi analize
materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost
registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri ARSO kot zbiralec teh odpadkov.
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj
bodo takoj dostopna.
Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne
službe (najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce, upravljavca javnega vodovoda, inšpekcijske
službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi
sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja.
Primer: Postopek v primeru razlitja z naftnimi derivati:
Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini
delovnega stroja, najprej posuje onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti
pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora vsebovati: lokacijo
onesnaženja, vrsto onesnaženja (snov, količina), čas nastopa onesnaženja. Vodja gradbišča vpiše
podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne službe. Obvestilo mora
vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj. V najkrajšem času se prične z odkopom
onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost registriranemu zbiralcu.

13.2.2

Omilitveni in zaščitni ukrepi v času obratovanja

Glede na stopnjo dokumentacije so pogoji splošni in podani kot smernice k nadaljnjemu načrtovanju.
Hleva:
− Celotni tlak vseh prostorov hlevov mora biti izveden vodotesno in odporno na delovanje
gnoja/gnojevke o čemer mora biti izdano potrdilo dobavitelja materialov,
− Tlake hlevov (kjer ne bo odtokov v jami za zbiranje gnojevke) se mora redno pregledovati
(voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe morajo biti takoj sanirane,
− Celotni tlak vseh prostorov hlevov (globoki nastil) ter dno se mora redno pregledovati in
sicer ob vsakokratnem praznjenju (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe morajo
biti takoj sanirane,
− Kemikalije kot so: maziva, tehnične tekočine za vzdrževanje sistemov v objektih, čistila,
morajo biti nameščena v posebnih priročnih kovinskih omarah, ki onemogočajo razlitja po
prostorih,
− Potreben bo celovit nadzor nad količinami in vrstami kemijskih snovi in zmesi, ki jih bodo
uporabljali v objektih,
− Upravljavec ali lastnik mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika porabe kemikalij,
− Na mestih uporabe kemikalij bo potrebno namestiti posode z absorpcijskim sredstvom.
Odvodni kanali z gnojevko iz hleva:
− Pri načrtovanju in kasneje izvedbi kanalov za zbiranje gnojevke je potrebno zagotoviti
statično preverbo; kanali morajo biti načrtovani in izvedene popolnoma protilomno in v
skladu protipotresnimi predpisi,
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Notranjost kanalov za zbiranje gnojevke mora biti prevlečena z oplaščem, ki bo preprečeval
neposredni stik z betonsko konstrukcijo in bo odporen na kemično in biokemično delovanje
gnojevke, o čemer bo moralo biti izdano potrdilo dobavitelja materialov,
Že sedaj opozarjamo, da bo moral izvajalec del dokazati neprepustnost sistema za zbiranje
gnojevke,
Menimo, da je potrebno izvajati redne periodične kontrole vodotesnosti sistema za zbiranje
gnojevke; kontrolo naj izvede za-to usposobljena inštitucija. Frekvenco pregledov naj določi
Direkcija RS za vode.

Gnojišče:
− Celotni tlak vseh gnojišča mora biti izveden vodotesno in odporno na delovanje gnoja, o
čemer bo moralo biti izdano potrdilo dobavitelja materialov,
− Tlak gnojišča se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe
morajo biti takoj sanirane.
− Gnojišče naj bo prekrito, saj bo tako preprečeno spiranje gnoje.
MKČN:
− Investitor naj sklene pogodbo o praznjenju male čistilne naprave z izvajalcem javne službe
čiščenja komunalne odpadne vode.
− Celotna MKČN se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe
morajo biti takoj sanirane,
− Interno kanalizacijsko omrežje (od hiše do MKČN), vključno z revizijskimi jaški ter priklopom
na MKČN, mora biti izvedeno vodotesno, kar je potrebno dokazati s preskusom,
− Celotna MKČN mora biti izvedena vodotesno,
− Na iztoku iz MKČN naj bo nameščen zaporni ventil. V primeru daljšega izpada delovanja
MKČN (verjetnost je pri tem tipu MKČN sicer minorna), bo tako možno zajeti odpadno vodo
do odprave napake oz. havarije.
− Prepovedano je izlivanje nevarnih odpadkov (usedline in gošče iz MKČN) v tla,
− V primeru izlitja kemikalij na zunanjih površinah mora biti zagotovljeno čiščenje površin in
internega kanalizacijskega sistema,
− Interno kanalizacijsko omrežje mora biti izvedeno vodotesno, kar je potrebno dokazati s
preskusom,
− Urejen mora biti sprotni odvoz vseh odpadkov.
Zunanje površine:
− Parkirne in povozne površine morajo biti obrobljene z robniki,
− Padavinske vode s povoznih površin morajo odtekati preko lovilnika olj,
− Lovilnik olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev »Uredbe
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo«,
− Lovilnik olj se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe
morajo biti takoj sanirane,
− Upravljavec mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika lovilnika olj,
− Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gošče iz
lovilnika olj) v tla in s tem posredno v podzemno vodo ali v odtok (kanalizacijski sistem),
− Interno kanalizacijsko omrežje do lovilnika olj, mora biti izvedeno vodotesno, kar je potrebno
dokazati s preskusom,
− Urejen mora biti odvoz odpadkov. Nevarne odpadke (npr. morebitno onesnaženo
absorpcijsko sredstvo) je potrebno zbirati ločeno od ostalih.
Požar:
− Požarni red, ki obravnava postopke v primeru požara, mora biti na voljo vsem zaposlenim
ves čas,
− Zaradi preprečitve onesnaženja podzemne vode s požarnimi vodami, je potrebno po lovilniku
olj obvezno vgraditi jašek, v katerem bo zaporni ročni zasun/ventil,
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Ta zaporni ventil je potrebno pred pričetkom gašenja ročno zapreti (takoj ob pričetku
požara), kar mora biti opredeljeno v požarnem redu. Čakanje na prihod gasilcev je
nedopustno,
V požarnem redu morajo biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo
intervencije in zapiranje zapornega ventila,
Jašek z zapornim ventilom je potrebno redno pregledovati in vzdrževati (pred korozijo …),
Vse preglede vsakega jaška in zapornega ventila je potrebno zavesti v obratovalni dnevnik.
Izvesti pa bo potrebno nov gnojilni načrt, ki bo upošteval problematiko aplikacije mešanice
požarnih vod in gnojevke.

Opomba: Gnojenje z gnojnico, gnojevko ali gnojem ni predmet tega poročila. Kljub temu je potrebno
upoštevati določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava
(UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15).
13.2.2.1

Interventni ukrepi v času obratovanja

Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/zmesi in odpadkov v tekočem
agregatnem stanju ali požara med obratovanjem. V primeru požara je potrebno zagotoviti takojšnje
(pred prihodom gasilcev) zavarovanje ponikovalnice z zaprtjem zapornega ventila v jaških po
lovilniku olj. Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v času gradnje, vključno s postopkom v
primeru razlitja oz. onesnaženja površine.

14.

MONITORING

Cilj opazovanja potencialnih okoljskih bremen je prepoznavanje in odstranitev ali maksimalno
zmanjšanje škodljivih in nezaželenih vplivov, ki segajo v okolje. Slednje še posebej velja za podzemno
vodo.
Glede na vrsto objekta in dejavnosti, ki se bodo v njem in ob njem vršile ter predvsem na geološke
in hidrogeološke danosti na predmetnem območju, ocenjujemo, da ne obstaja verjetnost nastanka
neposrednega ali posrednega izliva onesnaževal v podzemno vodo in sicer tako v času gradnje kot
obratovanja.
Glede na prikazane izračune podane na podlagi možnih scenarijev razvoja nezgodnega dogodka, je
vnos KPK v podzemno vodo namreč minimalen oz. neznaten. Hkrati se preostanki snovi v vodi po
MKČN še nadalje razgrajujejo, sposobnost za razgradnjo pa je hitra.
To pomeni, da bi bila vsebnost navedenih onesnaževal, ki morda prodre do črpališča pitne vode,
bistveno pod mejo zaznavnosti določanja analitske metode. Poleg tega je na prispevnem območju
vira pitne voda GV-1 še vrsta obremenitev, ki po svoje prispevajo k pojavljanju snovi človekove
dejavnosti.
Ocenjujemo, da izvedba novih opazovalnih vrtin (in monitoring podzemne vode), glede na gradbeno
tehnične rešitve in glede na navedbe predhodnih poglavij, ni potrebna.
Kljub navedenemu je potrebno dosledno upoštevati ukrepe podane v tem poročilu in sicer tako za
čas gradnje kot obratovanja predmetnega objekta.
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15.

SKLEPNA OCENA

Varovanje podzemne vode je odvisno od izvajanja določil Uredbe o vodovarstvenem območju za
vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (UL RS, št. 72/06, 32/11, 22/13, 79/15) ter podanih
zaščitnih in omilitvenih ukrepov.
Predmet (deterministične) analize tveganja za onesnaženje podzemne vode je ocena sprejemljivosti
predmetnega OPPN in z njim predvidenih ureditev.
Pri ugotavljanju ali bi bila v primeru onesnaženja na predmetni lokaciji ogrožena podzemna voda v
črpališču pitne vode smo upoštevali hidrogeološke in hidrološke značilnosti območja posega in
območja virov pitne vode. Z interpretacijo hidrogeološke zgradbe in hidroloških značilnosti terena
smo pokazali, da bi v primeru razlitja onesnaževalo odtekalo s podzemno vodo proti črpališču pitne
vode GV-1.
Območje predvidene gradnje leži na zelo prepustnih sedimentih in je torej s hidrogeološkega stališča
občutljivo. V primeru, da pride na predmetni lokaciji do izlitja onesnaževala, bi le potovalo skozi
nezasičeno cono bolj ali manj vertikalno, v prežeti coni pa horizontalno v smeri toka podzemne vode.
V prežeti coni bi se onesnaževalo kot posledica hidrodinamske disperzije razširilo tako v vzdolžni kot
v prečni smeri toka. Porazdelitev onesnaževala bi sledila normalni ali Gaussovi porazdelitvi.
Izsledki analize tveganja za z OPPN predvidenimi posegi

Gradnja:

Analiza tveganja na primeru mineralnih olj pokaže, da gradnja objektov v normalnih razmerah in tudi
v primeru alternativnega scenarija odgovarja kriteriju relativne občutljivosti, ki je predpisan za
tveganje za onesnaženje podzemne vode. Relativna občutljivost je manjša kot jo dopušča/predpisuje
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja. Gradnja objektov v primeru scenarija
najslabše možnosti ne odgovarja kriteriju relativne občutljivosti, ki je predpisan za tveganje za
onesnaženje podzemne vode. Relativna občutljivost je večja kot jo dopušča/predpisuje citirani
Pravilnik. V času gradnje objektov bi se, v primeru scenarija najslabše možnosti, v podzemni vodi
torej lahko povišale vrednosti mineralnih olj (vendar le zaradi razlitja goriv iz transportnih ali
gradbenih vozil), drugi parametri kemijske sestave pa niso ogroženi. Iz navedenega sledi zaključek,
da je potrebno vse nesreče preprečevati oziroma pri nadalnjem načrtovanju upoštevati pogoje te
analize tveganja.

Obratovanje:

Analiza tveganja na primeru mineralnih olj pokaže, da je obratovanje v normalnih razmerah in tudi
v primeru alternativnega scenarija in scenarija najslabše možnosti odgovarja kriteriju relativne
občutljivosti, ki je predpisan za tveganje za onesnaženje podzemne vode. Relativna občutljivost je
manjša kot jo dopušča/predpisuje Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja.
Analiza tveganja na primeru parametrov nitrati pokaže, da obratovanje objektov v normalnih
razmerah in tudi v primeru alternativnega scenarija in scenarija najslabše možnosti odgovarja
kriteriju relativne občutljivosti, ki je predpisan za tveganje za onesnaženje podzemne vode. Relativna
občutljivost (S) je za parameter nitrati pri vseh scenarijih pod mejo, ki jo določa Pravilnik o kriterijih
za določitev vodovarstvenega območja.
Relativna občutljivost (S) je za parameter KPK ni določena. Vode na iztoku iz MKČN bodo morale
ustrezati določilom Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih
naprav. Glede na prikazane izračune podane na podlagi možnih scenarijev razvoja nezgodnega
dogodka, je razredčenje KPK v podzemno vodo namreč zelo. Hkrati se preostanki snovi v vodi po
MKČN še nadalje lahko razgrajujejo, sposobnost za razgradnjo pa je hitra. To pomeni, da bi bila
vsebnost onesnaževala, ki morda prodre do zajetja pitne vode, bistveno pod mejo zaznavnosti
določanja analitske metode. Poleg tega je na območju vodonosnika na širšem območju še vrsta
obremenitev, ki po svoje prispevajo k pojavljanju snovi človekove dejavnosti.

Elaborat št: MA 13/2019

04.11.2019 (po reviziji 11.11.2019)

53

ANALIZA TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE VODNEGA TELESA PODZEMNE VODE GRADNJO
KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z ID. ŠT.
KMG-MID 100288251 V OBČINI SELNICA OB DRAVI

Ogroženost vodnega telesa zaradi globine posegov
Absolutna višinska kota ± 0,00 = 297-298 m.n.v. Predvidena kota dna izkopov za kanale za gnojevko
v hlevu za MPG do globine ca -3,30 m pod koto ± 0,00 = 293,7 m.n.v. (pri koti 297 m.n.v.).
Predvidena kota dna izkopov za temelje kanalov za gnojevko do globine ca -4 m pod koto ± 0,00 =
293 m.n.v. (pri koti 297 m.n.v.). Privzeta globina do podzemne vode na lokaciji 30 m (na koti 267
m.n.v. pri koti površja 297 m.n.v.). Gleda na navedeno so smiselno izpolnjena določila Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška in sicer:
− Izkopi bodo izdelani več kakor 2 metra nad najvišjo gladino podzemne vode
− Dno gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke, kompostarne za gnojevko ali hlevskega izpusta
bistveno več 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.
Zaključek
Glede na lokacijo OPPN, predvidene ureditve in namen z OPPN predvidenih objektov ter ob
upoštevanju v tej analizi tveganja podanih zaščitnih in omilitvenih ukrepov, niso ogroženi parametri
kemijske sestave podzemne vode. Snovi, ki jih pred z OPPN predvidenimi posegi v prostor ni bilo v
vodnem telesu, se tudi po izvedenih predvidenih posegih v vodnem telesu ne bodo pojavile. Do
izpada oskrbe s pitno vodo zaradi gradnje in obratovanja objektov v okviru OPPN ne more priti.
Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev je tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne
vode pri gradnji in obratovanju z OPPN predvidenih objektov in površin ob njih na obravnavanem
območju sprejemljivo.
Opomba: ta analiza tveganja je izdelana z namenom ocene sprejemljivosti z OPPN predvidenih
ureditev.
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REVIZIJSKO POROČILO

1.

UVOD

Predmet analize tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode je izdelava občinskega
podrobnega prostorskega načrta OPPN na kmetijskih zemljiščih kmetije Lep v Selnici ob Dravi. Investitor
je Danijel Lep, Faza 7, 2352 Selnica ob Dravi. Lokacija se nahaja na območju zavarovanem z Uredbo o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. list RS št. 72/06, 32/11,
22/13, 79/15) in sicer na ožjem vodovarstvenem območju (VVO II).
Elaborat z naslovom »Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmtijskega gospodarstva z ID. št. KMG-MID
100288251 v občini Selnica ob Dravi« je izdelalo podjetje MA Projekt, Martina Perc Tratnjek s.p.,
Pavšičeva ul. 24, 1370 Logatec, odgovorna nosilka naloge je Martina Perc Tratnjek. Revizija je izdelana v
skladu z zahtevami Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij (Ur. l. RS 64/2004, 5/06,
58/11 in 15/16).

2.

OBSEG POROČILA

Elaborat obsega 56 strani besedila in je sestavljen iz naslednjih poglavij:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Povzetek
Osnove za izdelavo analize tveganja
Geografski položaj in opis lokacije
Geološke razmere
Hidrološke in hidrogeološke razmere
Pogoji urejanja prostora in posegov v prostor
Opis OPPN
Določitev in opredelitev onesnaževal
Opredelitev transportnih poti onesnaževal
Opredelitev scenarijev razvoja nezgodnega dogodka
Opredelitev tveganja za onesnaženje
Varstveni ukrepi
Monitoring
Sklepna ocena
Literatura in viri

Elaborat je zasnovan skladno smernicami, ki jih za analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode
predpisuje Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenih območij.

3.

PREGLED VSEBINE IN PRIPOMBE

V nadaljevanju podajam pregled elaborata po poglavjih in pripombe.
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POGLAVJE 1: POVZETEK
V poglavju so povzete glavne značilnosti in ugotovitve analize tveganja.
Na poglavje nimam pripomb.
POGLAVJE 2: OSNOVE ZA IZDELAVO ANALIZE TVEGANJA
V poglavju so podani:
- Zakonske osnove
- Metodologija, vsebina in obsega analize tveganja.
Na poglavje nimam pripomb.
POGLAVJE 3: GEOGRAFSKI POLOŽAJ IN OPIS LOKACIJE
Tekstovno in grafično je prikazana lokacija gradnje v naselju Fala v občini Selnica ob Dravi.
Tekstualni in grafični prikaz lokacije je razumljiv.
POGLAVJE 4: GEOLOŠKE RAZMERE
V poglavju so opisane geološke razmere Selniške Dobrave, stratigrafsko litološke in tektonske razmere
širše okolice, seizmičnost terena.
Geološke razmere so korektno povzete po dostopni literaturi in virih.
POGLAVJE 5: HIDROLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
Poglavje je razčlenjeno na podpoglavja:
5.1. Površinske vode
5.2.Podzemne vode
5.3. Vodovarstvena območja in vodni viri (Vodovarstvena območja, Vodni viri – črpališče Selniška
Dobrava, Kakovost podzemne vode).
Hidrogeološke razmere, vodovarstvena območja in vodni viri so primerno predstavljeni.
POGLAVJE 6: POGOJI UREJANJA PROSTORA IN POSEGOV V PROSTOR
Najprej so predstavljeni prostorski akti, sledi navedba pogojev po Uredbi o vodovarstvenem območju
za vodno telo vodonosnika Selniške dobrave.
Na poglavje nimam pripomb.
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POGLAVJE 7: OPIS OPPN
Podane so naslednje vsebine: Splošno, Namen in razlogi za pripravo OPPN, Območje OPPN, Obstoječe
stanje, Prostorske ureditve, ki se načrtujejo z OPPN, Uporaba nevarnih snovi/zmesi, Urejanje odprtega
prostora, Opis prometnih ureditev, Komunalna in energetska ureditev, Odgnojevanje in skladiščenje
živinskih gnojil, Varstvo tal in kmetijskih zemljišč, Rešitve v zvezi z varstvom pred požarom.
Tematika je predstavljena obširno in natančno in nanjo nimam pripomb.
POGLAVJE 8: DOLOČITEV IN OPREDELITEV ONESNAŽEVAL
Določene so dejavnosti in onesnaževala med gradnjo in v času obratovanja (tehnične kemikalije za
vzdrževanje naprav, goriva, hlevski gnoj, gnojevka, odpadna voda iz MKČN). Navedene so njihove
toksikološke karakteristike.
Na poglavje nimam pripomb.
POGLAVJE 9: OPREDELITEV TRANSPORTNIH POTI ONESNAŽEVAL
Opredeljeni so izvor in mobilnost potencialnih onesnaževal med gradnjo in obratovanjem (odpadne
vode, kemikalije, gnojevka, hlevski gnoj) in teoretične osnove mobilnosti onesnaževal. Opredeljene so
transportne poti onesnaževal v nezasičeni in zasičeni coni vodonosnika (izračun disperzije oblaka
onesnaževala). Opredeljena je hidrogeološka cona in ogroženost zaradi globine objektov ali globine
izkopov.
na poglavje nimam pripomb.
POGLAVJE 10: OPREDELITEV SCENARIJEV RAZVOJA NEZGODNEGA DOGODKA
Opredeljeni so trije možni scenariji razvoja nezgodnega dogodka med gradnjo in med obratovanjem
(normalni, alternativni in scenarij na izjemnega dogodka). Največjo nevarnost, da pride do
onesnaževanja vodnega telesa pri gradnji, predstavljajo razlitja goriv iz rezervoarjev delovnih strojev.
Obravnavani so naslednji primeri izjemnega dogodka: Izliv čistil in tehničnih kemikalij; izliv goriv in
maziv iz vozil, puščanje gnojne jame, raztros gnoja izven hleva, izpad MKČN, požar.
Z opredelitvijo scenarijev soglašam.
POGLAVJE 11: DOLOČITEV OGROŽENIH VODNIH VIROV
Lokacija se nahaja na vplivnem območju črpališča pitne vode Selniška Dobrava (vodnjak GV-1).
Opredelitev ogroženih vodnih virov je točna.
POGLAVJE 12: OPREDELITEV TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE
Izveden je izračun relativne občutljivosti med gradnjo in obratovanjem za parametra mineralna olja,
nitrati in KPK.
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Z izračuni soglašam.
POGLAVJE 13: VARSTVENI UKREPI
Navedeni so ukrepi, ki so predvideni z obstoječo projektno dokumentacijo. Sledi navedba ukrepov, ki še
dodatno izhajajo iz analize tveganja za čas gradne (z ukrepi v primeru intervencije) in za čas
obratovanja (za hlev, odvodne kanle za gnojevko, gnojišče, MKČN, zunanje površine, požar).
Z zapisanimi varstvenimi ukrepi soglašam. Zasnovani sto skladno s zakonodajo in omogočajo učinkovito
varstvo podzemne vode. Ocenjujem, da poleg zapisanih, dodatni varstveni ukrepi niso potrebni.
POGLAVJE 14: MONITORING
Podana je ocena, da izvedba novih opazovalnih vrtin in izvajanje monitoringa zaradi obravnavanega
posega ni potrebna.
S to oceno soglašam.
POGLAVJE 15: SKLEPNA OCENA
V sklepni oceni so povzeti rezultati analize tveganja. Projekt je skladen z zakonskimi predpisi varovanja
podzemne vode. Podana je ocena, da je ob doslednem upoštevanju zaščitnih in omilitvenih ukrepov
tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri izvajanju gradbenih del in obratovanju obravnavenih
objektov sprejemljivo.
Gnojenje kmetijskih površin ni bilo predmet analize tveganja.
S končno oceno soglašam.
POGLAVJE 16: LITERATURA IN VIRI
Naveden je obsežen seznam uporabljenih virov.
Na seznam virov nimam pripomb.

4.

ZAKLJUČNO MNENJE O ELABORATU

Elaborat je izdelan strokovno natančno. Stanje prostora je točno povzeto po relevantni literaturi. Ocena
vpliva posega na podzemno vodo je realna. Točno so določeni ogroženi vodni viri. Scenariji nezgodnih
dogodkov so ustrezni, prav tako je realno opredeljena stopnja nevarnosti za onesnaženja podzemne
vode. Navedeni varnostni ukrepi so realno izvedljivi in potrebni. Projekt je skladen z zakonskimi predpisi
varovanja podzemne vode. Strinjam se z ugotovitvami, da:
-

poseg, s predvidenimi varstvenimi ukrepi, ne bo vplival na kakovost podzemne vode in vodne vire
izkopi bodo izdelani več kot 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode,
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-

ob doslednem upoštevanju zaščitnih in omilitvenih ukrepov je tveganje za onesnaženje vodnega
telesa pri izvajanju gradbenih del in obratovanju predvidenih objektov sprejemljivo.

Predlagam, da upravni organ analizo tveganja sprejme.

Jože Janež, univ. dipl. inž. geol.
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Revizijska izjava

Št. dokumenta: 4388-258/2019-02

Revident
Jože Janež, univ.dipl.inž.geol.
Geologija d.o.o. Idrija
Prešernova 2, 5280 Idrija
potrjujem, da je bila opravljena revizija (Geologija d.o.o. Idrija, št. pr. 4388-258/2019-01) naslednje
projektne dokumentacije:
„Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN za gradnjo kmetijskih
objektov na kmetijskih zemljiščih kmtijskega gospodarstva z ID. št. KMG-MID 100288251 v občini
Selnica ob Dravi“
Izvajalec: MA projekt, Martina Perc Tratnjek s.p., Pavšičeva ul. 24, 1370 Logatec
Avtor: Martina Perc Tratnjek, prof.
Št. elaborata: MA 13/2019
Datum elaborata: 4. 11. 2019 (po reviziji 11. 11. 2019)
s katero se je preverila:
a. mehanska odpornost in stabilnost
/
b. varnost pred požarom
/
c. higienska in zdravstvena zaščita in zaščita okolja
- sprejemljivost tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode
d. varnost pri uporabi
/
e. zaščita pred hrupom
/

(kratek povzetek bistvenih elementov iz revizijskega poročila in opis izpolnjevanja pogojev, za vsako bistveno zahtevo posebej)

__________________________________________________________________________________

Bistvene zahteve, pregledane v elaboratu, bodo pri izvedbi gradnje izpolnjene, če bodo izpolnjeni še
naslednji pogoji
/

Ni drugih pogojev.
(navedba pogojev glede izdelave projekta za izvedbo)

Idrija, dne 12. 11. 2019
……………………………………..
(Osebni žig, podpis revidenta)

