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UVOD

Kmetija Černivec je na območju Zgornjih Jarš v občini Domžale. Na lokaciji obstoječega kmetijskega
gospodarstva, želi investitor širiti svojo dejavnost, ki obsega dograditev hleva za rejo govedi in
spremljajoče objekte (silos, dva bazena za shranjevanje gnojevke, ureditev povoznih površin) ter
funkcionalne površine. Kot podlago za umestitev načrtovanega posega v prostor in za pridobitev
ustreznih upravnih dovoljenj je treba pripraviti in sprejeti OPPN, podlaga za načrtovanje na kmetijskih
zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora pa je 3.a člen Zakona o kmetijskih zemljiščih
(Uradni list RS, št. 71/11 - UPB– 58/12 in 27/16). Za poseg – gradnjo hleva je bila že izdelana analiza
tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode (MAprojekt, št. 07/19). Pričujoča analiza, ki
obravnava gnojenje kmetijskih površin kmetije Černivec, pa izhaja iz mnenja DRSV. DRSV je v
dokumentu št. 35025-48/2019-2 z dne 21.6.2019 ''Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana,
Občinskega podrobnega prostorskega načrta za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah (OPPN) na
okolje v postopku CPVO'' zapisal še:
''Poseg ima lahko neposreden kot tudi posreden vpliv. Vodovarstveno območje na katerem se
predvidevajo posegi in kjer se bo pretežno uporabljal gnoj in gnojevka preskrbuje ca 35000 prebivalcev.
Vrednosti nitratov na črpališču so se (poročila o kakovosti pitne vode – Prodnik) v zadnjih desetih letih
tudi zaradi prioritet in dolgoročen strategije o varovanju vodnih virov zmanjšale iz več kot 40 mg NO2/l
na manj kot 30 mg NO2/l (mejna vrednost 50 mg NO2/l). Menimo, da izvedba plana lahko ima vpliv na
vode tako neposredno (požar, poškodbe objektov in izlivi onesnaževalo…) kot tudi posredno z vnosom
hrani, ostankov zdravil in drugih toksičnih snovi na kmetijska zemljišča in posredno v vode. … V
postopku CPVO naj se preveri verjetnost pomembnega vpliva na okolje, vključno z vplivi dejavnosti na
širše območje in določi potrebne ukrepe za preprečitev negativnih vplivov.''
Obravnavana analiza tveganja obravnava dejavnosti na investitorjevih kmetijskih površinah (gnojenje),
ki so znotraj vodovarstvenega območja. Metodologijo izvedbe analize tveganja določa Pravilnik o
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11, 15/16) v členih 47. do
51.
Namen analize tveganja je predvideti tveganje za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode. Na
podlagi ugotovljenega stanja so podani predlogi za izvedbo zaščitnih ukrepov za varovanje vodnega
telesa podzemne vode pred onesnaženjem, izboljšavo projekta in zaključek o sprejemljivosti
predvidenega posega glede na rezultate relativne občutljivosti.
Analiza tveganja je bila izdelana na podlagi sledečih podlag:
- zakonskih predpisov,
- dokumentacije, ki nam jo je posredoval investitor
- literature, ki je našteta v poglavju 14 (viri in literatura),
- ter drugih zbranih razpoložljivih podatkov o obravnavanem območju ter predvidenih
dejavnostih.

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

2.

9

ZAKONSKE OSNOVE

Splošno
- Zakon
o
vodah
(Uradni
list
RS,
št. 67/02, 2/04 –
ZZdrI-A, 41/04 –
ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE)
- Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12).
- Pravilnik o usposabljanju o ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 85/2013).
Vode
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 05/98).
- Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I, II, III, IV, V in DG I in
ukrepih za zavarovanja voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11 - 1999)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5 - 1998)
- Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11 - 1999)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5 - 1998)
- Odlok o spremembah Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11 - 1999)
- Uredba o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št.
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17)
- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16)
- Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16).
- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11
in 15/16)
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 49/06,
114/09 in 53/15).
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14
in 98/15).
Tla
- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list
RS, št. 68/96 in 41/04 - ZVO-1)
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18)
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GEOGRAFSKI POLOŽAJ

Investitor ima večino kmetijskih parcel na območju Kamniško Domžalskega polja, med Topolami in
Homcem na severu, Mostami in Suhadolami na zahodu, Preserjem na vzhodu in Mengšem na zahodu in
jugu. Teren položno pada proti jugu.
Osrednji del Kamniško Domžalskega polja zajemajo v glavnem njive in travniki, ki so kmetijsko
intenzivno izkoriščani.Na območju Homca je nadmorska višina okoli 331 m, na južnem območju pri
Mengšu pa je nadmorska višina okoli 310 m.

Slika 1: Pregledna topografska karta z označenimi investitorjevimi parcelami (Javni pregledovalnik grafičnih
podatkov MKGP, november 2019)

Večina investitorjevih kmetijskih površin je znotraj vodovarstvenega območja, ki so sprejeta s tremi
Odloki:
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I, II, III, IV, V in DG I in ukrepih za zavarovanja
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 11 – 1999. 5-1998)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 11 – 1999, 5-1998)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 11 – 1999, 5-1998).
Najbližje zavarovanim vodnim virom so kmetijska zemljišča na območju vodnih virov Črnava in Homec.
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Peščeno prodnati zasip Mengeško - Domžalskega polja gradijo kvartarne (Q2) peščeno prodnate
naplavine Kamniške Bistrice. Proti zahodu segajo preko Pšate nekako do črte Križ- Moste-Suhadole na
Kranjsko polje. Med Mengšem in Trzinom pokrivajo skrajni zahodni rob polja mlade glinaste naplavine
Pšate in pritokov obrobnega gričevja (al, šg-a). Njihova debelina ni znana, meritve nivojev podzemne
vode pa kažejo, da nastopajo pod glinastimi naplavinami zaglinjeni peščeno prodni sedimenti, na kar
kažejo podatki iz vodnjaka kmetijskega kombinata Pšata.
Mlajše holocenske peščeno prodne naplavine Kamniške Bistrice so po litoloških podatkih iz vrtin
sorazmerno tanke, debele od 8 m do 12 m. Pod temi naplavinami leže starejše pleistocenske prodne
naplavine z vložki konglomerata in gline.
Dno podlage peščeno prodnega zasipa pada od severa proti jugu. V osrednjem delu Mengeškega polja
med tovarno Lek in črto Trzin – Rodica nastopa globoka kotanja, katere dno je pod nadmorsko višino
240 m. Na zahodnem robu osrednjega dela polja, vzhodno od Loke, se dno dvigne v izboklino z
nadmorsko višino 255,1 m. Od osrednje osi sever-jug se dno kotanje relativno strmo dviguje tako v
smeri zahoda kot tudi vzhoda, kjer na pobočjih nad poljem izdanjajo kamnine, ki nastopajo v podlagi.
Dno peščeno prodnega zasipa gradijo v jugozahodnem pasu med Mengšem in Depalo vasjo dolomiti
(T21, T22, T31), osrednji in vzhodni del dna gradijo za vodo zelo slabo vodoprepustni peščeni in glinasti
skrilavci (C,P, P2).
Peščeno prodnati zasip je, v skladu z izoblikovanostjo podlage, najdebelejši v osrednjem delu polja, kjer
presega debelino 70 m in se postopoma tanjša v smeri proti severu in jugu ter relativno strmo v smeri
proti vzhodu in zahodu.
Po litoloških podatkih iz vrtin nastopa na površju osrednjega dela polja 1 m do 2 m debela plast
peščenega melja, ki je na površju prekrita s humusom. Pod peščenim meljem nastopa od globine 6 m do
12 m čist peščen bistriški prod. Pod tem zasipom se mestoma pojavlja tanka plast gline. Kjer se glinasta
plast izklinja, je prod mlajšega zasipa neposredno odložen na starejšem peščeno prodnem zasipu z
močno primesjo melja in lečami ter polami gline, zaglinjenega proda in konglomerata, ki so debele do 6
m.
Na območju med Šentpavlom in Ihanom ter Biščami leži holocenska prodna plast debeline od 8 -10 m
neposredno na permokarbonskem skrilavcu.
V spodnjem delu svojega toka je reka Kamniška Bistrica v pleistocenu in holocenu zasula staro strugo, ki
poteka od struge Kamniške Bistrice pri Vidmu mimo Dolskega, kjer se jugovzhodno od Dolskega pridruži
strugi Save.
Holocenski zasip na območju Dolskega sega do globine 5 m, sestavlja pa ga dobro prepusten prod,
pomešan s peskom in meljem. Pleistocenski prod, ki sega od globine 5 m do podlage, sestavlja droben
in srednji prod s samicami debeline do 30 cm. V spodnjem delu zasipa, nad podlago, je prod močno
zaglinjen. Podlago prodnatih zasipov gradijo za vodo zelo slabo prepustne do neprepustne plasti
skrilavega glinovca in peščenjaka permokarbonske starosti.
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Slika 2: Osnovna geološka karta (Premru, 1983) z označeno lokacijo gradnje
Legenda: pr – kvartar, prodni vršaj; š-a – kvartar, glinast prod, peščena glina, glina

Slika 3: Hidrogeološki profil C-D Trzin - Ihan na Mengeško Domžalskem polju; izsek na mestu črpališč pitne vode
Domžale (Vir: Železnik et.al, 2005)
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Slika 4: Hidrogeološki profil A-B Križ - Šentjakob na Mengeško Domžalskem polju (Vir: Železnik et.al, 2005)

Slika 5: Legenda h gornjima slikama (Vir: Železnik et.al, 2005)

5.

HIDROGEOLOŠKE RAZMERE

5.1

Površinske vode

Največji vodotok na Mengeško-Domžalskem polju je Kamniška Bistrica. Teče povečini po skrajnem
vzhodnem robu polja, le pri Ihanu se močno odmakne od vzhodnega roba polja (približno za 1 km).
Kamniška Bistrica ima na vodomerni postaji Kamnik srednji nizki pretok 2,42 m3/s,na vodomerni postaji
pri izlivu v Savo pa ima srednji nizki pretok 3,74 m3/s. Z leve strani dobi pri Stahovici pritok Črno, pri
Kamniku Nevljico in pri Domžalah Račo. Na desni strani je edini pritok Pšata, ki pa se izliva v Kamniško
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Bistrico le malo nad sotočjem s Savo pri Beričevem. Reko na obeh straneh spremljata industrijska
kanala, imenovana Mlinščici. Kanala nista zvezna, ampak sta na posameznih mestih prekinjena, oziroma
se izlivata nazaj v reko. Na desnem bregu se odcepi in se pri Nožicah zopet izliva v Kamniško Bistrico.
Pod Homškim hribom se odcepi nova Mlinščica in nato teče vzporedno z Bistrico (v oddaljenosti 200 600 m) preko Jarš, Domžal in Štude ter se izliva nazaj pri Mali Loki. Na levem bregu sta prav tako 2
Mlinščici. Prva se odcepi pod Volčjim potokom, teče skozi Radomlje, Količevo in Vir ter se pri Podrečju
izliva v Raco. Druga se odcepi pod farmo Bekonov v Ihanu in se nato oddalji od Bistrice ter teče skozi
Videm, Dol, Kleče do Dolskega, kjer se izliva v Savo. Mlinščice so prerasle v industrijske kanale, kar
pomeni da so lahko eden glavnih virov kemičnega onesnaženja podtalnice tako, da površinska voda
ponika v prodne naplavine.
Po zahodnem robu Mengeško-Domžalskega polja teče edini desnoobrežni pritok Pšata. Ta priteče na
Mengeško polje iz Kranjskega polja, izvira pa pri zaselku Pšata pri Cerkljah. Preko sredine polja je
povezana s Kamniško Bistrico z razbremenilnim kanalom, ki poteka od Mengša proti Jaršam. Povprečni
letni pretok Pšate je 1,64 m3/s. Po do sedaj znanih podatkih analiz vode v Pšati smatramo, da je ta
vodotok relativno čist in ne onesnažuje podtalnice na polju.
Južni rob Domžalskega polja omejuje reka Sava, oziroma rob visoke terase, ki poteka pod Šentjakobom
in Beričevim. Proti vzhodu se južni rob polja podaljšuje v visoko teraso pri Dolu in Dolskem.
5.2

Podzemne vode

V peščeno prodnem zasipu Mengeško - Domžalskega polja je formiran medzrnski vodonosnik z bogatimi
zalogami podtalnice. V zgornjem delu polja med Duplico in Homcem je gladina podtalnice strmo
nagnjena od severa proti jugu, gradient meri od 7 ‰ do 15 ‰. Med Križem in Topolami, vzhodno od
Pšate se izliva v podtalnico Mengeškega polja podtalnica Kranjskega polja. Pretok iz Kranjskega v
Mengeško polje je ocenjen na 132 l/s.
Na osrednjem delu polja med Mengšem in Depalo vasjo je gradient podzemne vode med 2 ‰ do 3 ‰.
5.2.1

Prepustnost sedimentov

Vrhnja plast peščenega melja, pokrita s humusom ima medzrnsko poroznost ter srednjo prepustnost.
Koeficient prepustnosti ocenjujemo na red velikosti 1x10-5 m/s.
Peščeno prodnati zasip Mengeško - Domžalskega polja vsebuje veliko melja, vmes pa so plasti in vložki
neprepustne gline, glinastega proda in konglomerata, ki so debele do 6 m. Koeficient prepustnosti tega
dela zasipa meri pri Mengšu 4,6 x 10-3 m/s in 1,67 x 10-3 m/s pri Leku. V Količevem, ki je že povsem na
obrobju polja je koeficient prepustnosti ovrednoten na 5,2 x 10-4 do 5,5 x 10-5 m/s.
Za črpališče domžalskega vodovoda je na razpolago le podatek o prepustnosti starejšega prodnega
nanosa v vodnjaku Č-4, kjer znaša 4,9 x 10-3 m/s. Po podatkih meritev gladine med poizkusnim črpanjem
na vodnjaku Č-3 v domžalskem črpališču ustreza za območje vodnjakov št. 1, 2 in 3 vrednost koeficienta
prepustnosti K =1 x 10-3 m/s (Rogelj, Petauer, 1993). Te vrednosti koeficienta vodoprepustnosti uvrščajo
prodni zasip med dobro vodoprepustne sedimente.
S črpalnim poskusom v vrtini DG-1 je bila izračunana prepustnost dolomitnega vodonosnika (K), ki je od
1,2 x 10-5 m/s do 1,3 x 10-5 m/s (Rogelj, Petauer, 1993).
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Globina podzemne vode

Iz meritev gladin na podzemne vode na območju Kamniško Domžalskega polja izhaja, da je na območju
vrtin Črnava in Homec nadmorska višina podzemne vode med 301 m in 309 m kar je med 20 m in 29 m
pod površjem.
Na območju piezometra Mengeš (južno od Kanala Pšate) je nivo podzemne vode med 296 m in 300 m
kar je med 16 m in 20 m pod površjem.

Slika 6: Lokacije piezometrov ARSO za zvezno merjenje nivojev podzemne vode (Atlas okolja, november 2019)
Tabela 1: Nivoji podzemne vode v piezometrih ARSO v letu 2017
Mersko mesto
Minimalni nivo podzemne vode (m)
Mengeš (Mp-0275)
302,37
Preserje (0430)
300,38
Mengeš (Men-2/14)
296,07
Domžale (Dom-2/14)
286,12

Maksimalni nivo podzemne vode (m)
310,70
309,19
300,51
288,40

Za obstoječa črpališča v prodnem vodonosniku (vodnjaki Č-1 do Č-5) so podatki o globini podzemne
vode v spodnji tabeli (Železnik, 2007).
Tabela 2: Globina podzemne vode in izdatnost vodnjakov, ki so vključeni v vodovodno omrežje (Železnik, 2007)
Vodnjak
Kota terena (m n.m.)
Globina podzemne vode (m)
Izdatnost vrtine (l/s)
Č-1
305.0
- 16.0
40
Č-2
305.9
- 16.0
40
Č-3
305.0
- 16.0
40
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Č-4
Č-5
Skupaj:
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305.0
305.6

- 16.0
- 16.0

50
40
210

Tabela 3: Globina podzemne vode in izdatnost vodnjakov, ki črpajo vodo iz dolomitnega vodonosnika (Rogelj,
1999)
Vodnjak
Kota terena (m n.m.)
Globina podzemne vode med Izdatnost vrtine (l/s)
črpanjem (m)
DG-1
305.6
- 25.0
15
VDG-2
308.3
- 25.0
10
VDG-3
309.4
- 25.0
11
VDG-4
309.2
- 25.0
15
Skupaj:
51

Slika 7: Hidroizohipse in smer toka podzemne vode na Kamniško - Domžalskem polju (ARSO)

5.2.3

Smer in hitrost toka podzemne vode

Na območju Kamniško-Mengeškega polja je generalna smer toka podzemne vode od severa proti jugu.
Kamniška Bistrica na tem območju napaja vodonosnik, zato so hidroizohipse usmerjene od reke proti
jugozahodu. Na zahodni strani polja so hidroizohipse usmerjene proti osrednjemu delu polja, kar je od
SZ proti JV. Gradient podzemne vode je na območju obravnavanih kmetijskih parcel 0,0028.
Glede na podatke o koeficientu prepustnosti zasičene cone vodonosnika (povprečen K = 5,0*10-3 m/s),
gradientu podzemne vode (i = 0,0028) in efektivne poroznosti (n=20%) je hitrost podzemne vode:
V= K *i/n = 6 m/dan.
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Zaloge podzemne vode

Mengeško – Domžalsko polje je trenutno glavni vir vodooskrbe za vodovodni sistem Domžale - Mengeš
- Trzin. Trenutna poraba vode v vodovodnem sistemu znaša 120 l/s. Izdatnost obstoječe vodarne na
lokaciji jugozahodno od Rodice je 170 l/s. Za izboljšanje kakovosti podzemne vode so bile na zahodnem
pasu osrednjega dela polja med Mengšem in Trzinom izvrtane štiri 100 m globoke vrtine v dolomitno
podlago peščeno prodnatega zasipa polja. Skupna izdatnost vrtin je 50 l/s podzemne vode.
V okviru preteklih raziskav je bil narejen okviren izračun zalog podzemne vode na Mengeško –
Domžalskem polju. Skozi presek Trzin- Vir, preko domžalskega črpališča, se pri nizkem vodnem stanju
pretaka 0,389 m3/s. Od tega odpade na dotok iz Kranjskega polja skozi presek Topole-Križ 0,132 m3/s.
Ves ostali pretok podzemne vode odpade na infiltracijo padavin, ki padejo na prodno ravnico in delno
tudi na infiltracijo hudourniških voda iz obrobnega gričevja. Infiltracija vode iz zablatene struge
Kamniške Bistrice je neznatna.
V preseku Podgorica-Bišče- Selo pri Ihanu, preko izvira Gobovšek, je ocenjen pretok podzemne vode za
sušno obdobje na 0,291 m3/s. Od tega se večji del te količine, to je 0,245 m3/s pretaka skozi zelo
prevoden bistriški prod med Biščami in Selom pri Ihanu. Le manjši del podzemne vode v količini 0,046
m3/s se pretaka skozi meljast in zaglinjen starejši bistriški prodni nanos med Podgorico in Biščami. Tej
količini podzemne vode se prišteva še pretok studenčnice Gobovška, v katerega se drenira del
podzemne vode. Izvir je imel v sušnem obdobju (feb. 1982) pretok 0,203 m3/s.
Podzemna voda, ki teče skozi presek Podgorica-Selo pri Ihanu, v skupni količini 0,291 m3/s, se izliva v
izvire pod Beričevim, Dolom in Klečami in katerih skupen pretok znaša v sušnem obdobju 0,151 m3/s.
Ocenjuje se, da se okoli 0,088 m3/s podzemne vode drenira v reko Savo pod vodno gladino.

6.

VODOVARSTVENO OBMOČJE IN VODNI VIRI

6.1

Vodovarstveno območje

Vodovarstvena območja so sprejeta z občinskimi odloki:
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 05/98, 11/99).
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5 /98, 11/99)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5/98, 11/99)
Vodovarstvena območja so razdeljena na:
− najožji varstveni pas z najstrožjim režimom zavarovanja – cona 0
− ožji varstveni pas s strogim režimom zavarovanja – cona 1
− širši varstveni pas s sanitarnim režimom zavarovanja – cona 2
− vplivni varstveni pas z blagim režimom zavarovanja – cona 3.
Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, 5/98 in 11/99) ima investitor večina kmetijskih parcel
znotraj vplivnega varstvenega pasa z blagim režimom zavarovanja – cona 3. Razdalja med kmetijskimi
parcelami in zavarovanimi vodnimi viri (Č-1 do Č-5) je od 750 m do 3000 m.
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Tabela 4: Poimenovanje zajetij v Odloku in vodnem dovoljenju
Poimenovanje zajetja v Odloku
Poimenovanje zajetja v vodnem dovoljenju
Domžale I.
Č-1
Domžale II.
Č-2
Domžale III.
Č-3
Domžale IV.
Č-4
Domžale V.
Č-5
DG I.
DG-1

Slika 8: Položaj obravnavanih kmetijskih zemljišč in zajetij, ki so zavarovana Odlokom (Ur. vestnik Občine Domžale,
5/98 in 11/99). GERK-i so označeni z rdečim poligonom

Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, 5/98, 11/99) ima investitor kmetijska zemljišča znotraj:
− ožjega varstvenega pasu s strogim režimom zavarovanja – cona 1
− širšega varstvenega pasu s sanitarnim režimom zavarovanja – cona 2
Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, 5/98, 11/99) ima investitor kmetijska zemljišča znotraj:
− ožjega varstvenega pasu s strogim režimom zavarovanja – cona 1
− širšega varstvenega pasu s sanitarnim režimom zavarovanja – cona 2.
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Slika 9: Položaj obravnavanih kmetijskih zemljišč (GERK-i) in zajetij Črnava in Homec, ki sta zavarovana z Odlokoma
(Ur. vestnik Občine Domžale, 5/98 in 11/99). GERK-i so označeni z rdečim poligonom

6.2

Upravljalec vodooskrbnega sistema

Vodovodni sistem Domžale - Mengeš - Trzin skupno oskrbuje več kot 35.000 prebivalcev. Vir pitne vode
so črpališča Č-1, Č-2, Č-3, Č-4, Č-5, VDG1, VDG3. Upravljalec vodooskrbnega sistema je Javno
komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Voda vodovodnega sistema Domžale - Mengeš - Trzin je kakovostna in pred distribucijo uporabnikom v
normalnih pogojih ne potrebuje dezinfekcije. Preventivno se z minimalno količino dezinfekcijskega
sredstva izvaja dezinfekcija pitne vode le v obdobju visokih temperatur.
Vodovodni sistem Domžale - Mengeš – Trzin oskrbuje naslednja območja:
- PODSISTEM DOMŽALE : Bišče, Brdo, Depala vas, Dob, Domžale, Dragomelj, Goričica pri Ihanu,
Ihan, Količevo, Mala Loka, Podrečje, Prelog, Preserje pri Radomljah (samo del), Pšata, Rodica,
Selo pri Ihanu, Spodnje Jarše, Srednje Jarše, Šentpavel pri Domžalah, Vir, Zaboršt, Zgornje Jarše.
- PODSISTEM TRZIN : Trzin
- PODSISTEM MENGEŠ: Topole, Mengeš (severni del, severno od Grobeljske, Liparjeve,
Jelovškove, Pristave).
Za podsistem Mengeš je rezervni vodni vir črpališče Č-Črnjava (Lek).
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Slika 10: Komunalna infrastruktura (https://gis.iobcina.si/gisapp/Default.aspx?a=menges, november 2019)

6.3

Zajeti vodni viri na vplivnem območju

Vodnjaki Č-1, Č-2, Č-3, Č-4 in Č-5 črpajo vodo iz kvartarnega vodonosnika, globoki vodnjaki DG-1, VDG-2,
VDG-3 in VDG-4 pa so izvrtani skozi kvartarne sedimente v dolomitni vodonosnik. Globoki vodnjaki so
opremljeni tako, da črpajo vodo iz dolomitnega vodonosnika. Globoki vodnjaki so čez celoten kvartarni
vodonosnik zacevljeni s polnimi cevmi, medprostor med steno vrtine in cevjo pa je na tem odseku
zacementiran.
Vodovarstvena območja so sprejeta za kaptažne vrtine Č-1, Č-2, Č-3, Č-4 in Č-5.
Za globoke vodnjake, ki črpajo vodo iz dolomitnega vodonosnika, vodovarstvena območja niso
določena. To so vodnjaki VDG-1, VDG-2, VDG-3 in VDG-4.
Črpališče Č-Černjava (Lek) je rezervni vodni vir za vodovodni sistem Domžale - Mengeš – Trzin
(podsistem Mengeš).
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Vodnjak Črnava (Lek) je globok 50 m. Statična gladina vode je na globini 20,50 m. Po vodnem dovoljenju
(Oskrba s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba, št. dovoljenja 35527-5/2014) je
predviden maksimalni odvzem vode 40 l/s.
Zajetje Homec nima pridobljenega vodnega dovoljenja, vendar je zavarovan z vodovarstvenim
območjem.
V tovarniškem kompleksu Lek so trije vodnjaki z vodnimi dovoljenji za črpanje tehnološke vode (V-1 106
l/s, V-2 53,9 l/s, V-3 12,5 l/s).

Slika 11: Lokacije vodnjakov v črpališču in karta vodovarstvenih območij

Slika 12: Vodnjaka Č-1 in Č-2 (Google Earth Pro, november 2019)
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Slika 13: Vodnjaka Č-3 in Č-4 (Google Earth Pro, november 2019)

Slika 14: Vodnjaka DG-1 in Č-5 (Google Earth Pro, november 2019)

Slika 15: Vodnjak Črnava (Lek) (Google Earth Pro, november 2019)
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Slika 16: Vodnjak Homec (Google Earth Pro, november 2019)

6.4

Kakovost podzemne vode

Kakovost podzemne vode vodooskrbnega sistema Domžale smo povzeli iz letnih poročil: Poročilo o pitni
vodi iz vodovodov v upravljanju Javnega komunalnega podjetja Prodnik. Notranji nadzor skladnosti
pitne vode izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano – NLZOH. Poročila so objavljena na
spletni strani upravljalca JPK Prodnik.
Kakovost zajete podzemne vode v letu 2015:
Vir pitne vode za vodooskrbni sistem Domžale so bili v letu 2015 črpalni vodnjaki Č-1 do Č-4, od meseca
julija pa tudi VDG-3. V letu 2015 se je v omrežje distribuiralo 2.319.648 m3 pitne vode. V septembru
2015 se je na sistem priključilo tudi naselje Mengeš-S in Topole. Novo zgrajeni objekti na sistemu so
črpališče 5 (Č-5), VDG 1 in prečrpališče VDG-4. Pitna voda se pred distribucijo v omrežje v poletnih
mesecih zaradi povišanja temperatur vode na sistemu občasno tretira. Kloriranje se izvaja avtomatsko.
Mikrobiološke raziskave: Na črpališčih je bilo odvzetih enainpetdeset (51) vzorcev pitne vode. Glede na
obseg opravljenih preiskav so bili vsi vzorci skladni s Pravilnikom o pitni vodi.
Tabela 5: Rezultati mikrobioloških preiskav za leto 2015

Fizikalno kemijske analize: Za fizikalno kemijske analize je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih
dvaindvajset (22) vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih analiz so bili vsi vzorci skladni s
Pravilnikom o pitni vodi.
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Vrednosti atrazina in desetilatrazina so bile pod mejno vrednostjo 0,10 ug/l. Koncentracije nitrata v
pitni vodi so bile prav tako pod mejno vrednostjo 50 mg/l in so se gibale med 20 mg/l in 39 mg/l. Na
črpališču VDG-3 je bila vrednost nitrata 6,4 mg/l.
Tabela 6: Rezultati fizikalno kemijskih analiz za leto 2015

Tabela
2015

7:

Vrednosti

nitratov,

atrazina

in

desetilatrazina

v

pitni

vodi

v

letu

Kakovost zajete podzemne vode v letu 2016:
Vir pitne vode za vodooskrbni sistem Domžale so bila črpališča Č-1 do Č-5, VDG-1 in VDG-3. V letu 2016
se je v omrežje distribuiralo 2.625.247 m3 pitne vode.
Črpališče Lek služi kot rezervni vodni vir.
Mikrobiološke raziskave: Na črpališčih je bilo odvzetih 93 vzorcev pitne vode. Glede na obseg
opravljenih preiskav so bili trije vzorci neskladni s Pravilnikom o pitni vodi zaradi preseganja koliformnih
bakterij. Vsi trije vzorci so bili odvzeti na črpališču Lek pred dezinfekcijo.
Tabela 8: Rezultati mikrobioloških preiskav za leto 2016
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Fizikalno kemijske analize: Za fizikalno kemijske analize je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih 67
vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih analiz so bili 4 vzorci neskladni s pravilnikom. Vsi štirje
vzorci so bili odvzeti na črpališču VDG-1. V vzorcih je bila povišana vrednost desetilatrazina. Vrednosti
atrazina so pod mejno vrednostjo, ki je 0,1 ug/l.
Koncentracije nitrata v pitni vodi so bile pod mejno vrednostjo 50 mg/l in so bile med 7,7 mg/l in
37 mg/l.
Tabela 9: Rezultati fizikalno kemijskih analiz za leto 2016

Tabela 10: Vrednosti nitratov v pitni vodi za leto 2016

Kakovost zajete podzemne vode v letu 2017:
Vir pitne vode za vodooskrbni sistem Domžale so bila črpališča Č-1 do Č-5, VDG-1 in VDG-3. V letu 2016
se je v omrežje distribuiralo 2.695.162 m3 pitne vode.
Črpališče Lek služi kot rezervni vodni vir.
Mikrobiološke raziskave: Na črpališčih je bilo odvzetih 90 vzorcev pitne vode. Glede na obseg
opravljenih preiskav je bilo 5 vzorcev neskladnih s pravilnikom zaradi koliformnih bakterij. Neskladni
vzorci so bili odvzeti na črpališču 2 in črpališču Lek.
Fizikalno kemijske analize: Za fizikalno kemijske analize je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih 80
vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih analiz je bil 1 vzorec neskladen s pravilnikom zaradi
povišane vrednost desetilatrazina (0,12 ug/l). Vzorec je bil odvzet na črpališču VDG-1.
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Vrednosti atrazina so bile pod mejno vrednostjo 0,1 ug/l.
Koncentracije nitratov v pitni vodi so bile pod mejno vrednostjo 50 mg/l in so bile med 6 mg/l in
33 mg/l.
Tabela 11: Rezultati mikrobioloških preiskav za leto 2017

Tabela 12: Rezultati fizikalno kemijskih analiz za leto 2017

Tabela 13: Vrednosti nitratov v pitni vodi za leto 2017
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Kakovost zajete podzemne vode v letu 2018:
Vir pitne vode za vodooskrbni sistem Domžale so črpališča Č-1 do Č-5, VDG-1 in VDG-3. V letu 2016 se
je v omrežje distribuiralo 2.565.561 m3 pitne vode. Črpališče Lek služi kot rezervni vodni vir.
Mikrobiološke raziskave: Na črpališčih je bilo odvzetih 92 vzorcev pitne vode. Glede na obseg
opravljenih preiskav je bilo 5 vzorcev neskladnih s pravilnikom zaradi koliformnih bakterij. Neskladni
vzorci so bili odvzeti na črpališču Č-2 (koliformne bakterije) in črpališču Lek (koliformne bakterije,
enterokoki- odvzeti vzorci pred dezinfekcijo).
Tabela 14: Rezultati mikrobioloških preiskav za leto 2018

Fizikalno kemijske analize: Za fizikalno kemijske analize je bilo odvzetih in laboratorijsko preiskanih 84
vzorcev pitne vode. Glede na obseg opravljenih analiz je bil 1 vzorec neskladen s pravilnikom zaradi
povišane vrednost desetilatrazina (0,12 ug/l). Vzorec je bil odvzet na črpališču VDG-1.
Koncentracije nitrata v pitni vodi so pod mejno vrednostjo 50 mg/l in se gibljejo med 7 mg/l in 35
mg/l.
Tabela 15: Rezultati fizikalno kemijskih analiz za leto 2018
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Tabela 16: Vrednosti nitratov v pitni vodi za leto 2018
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OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

7.1

SPLOŠNO

29

Na območju Zgornjih Jarš na lokaciji obstoječega kmetijskega gospodarstva, želi investitor širiti svojo
dejavnost. Širitev kmetijskega gospodarstva bo poleg novo zgrajenih objektov obsegala tudi povečanje
staleža živine iz 160 GVŽ na 285 GVŽ. Kmetijsko gospodarstvo bo po končani investiciji obdelovalo
171,37 ha kmetijskih površin, kar je 20 ha več kot sedaj. Trenutna obremenitev dušika na hektar
površine je okoli 75 kg N/ha, po investiciji pa se bo povečala na okoli 117 kg N/ha kmetijske površine.
Večina kmetijskih zemljišč je znotraj vodovarstvena območja. MOP DRSV, Sektor za območje srednje
Save (št. 35025-48/2019-2, 21.6.2019) ocenil, da ima lahko poseg neposreden kot tudi posreden vpliv.
Vodovarstveno območje, na katerem se predvidevajo posegi in kjer se bo pretežno uporabljal gnoj in
gnojevka, preskrbuje s pitno vodo okoli 35.000 prebivalcev. Vrednosti nitratov so se v zadnjih 10 letih
tudi zaradi prioritet in dolgoročne strategije o varovanju vodnih virov zmanjšale iz več kot 40 mg/l na
manj kot 30 mg/l.

7.2

IZDELANE STROKOVNE PODLAGE

Predhodno izdelane strokovne podlage, ki smo jih upoštevali pri tej analizi tveganja:
- Idejna zasnova za širitev kmetije Černivec, Svet projekta d.o.o., P02-IDZ/2019;
Idejna zasnova v prostor umešča predvidene objekte – hlev, silose in jamo za gnojevko ter potrebne
manipulativne površine za delovanje razširjenega kmetijskega gospodarstva.
- Geodetski načrt, GEO-INFO, Primož Peterka s.p., 221/2018, november 2018;
Geodetski načrt je podlaga tako za izdelavo idejne zasnove, kot tudi osnovna podlaga za izdelavo
občinskega podrobnega prostorskega načrta.
- Ekološka presoja vplivov na okolje, Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, 08E/2019, april 2019;
Na osnovi obstoječih podatkov kmetijskega gospodarstva in IDZ dokumentacije se je izdelala ekološka
presoja vplivov na okolje. Opisan je stalež živali pred in po investiciji, potrebne najmanjše zmogljivosti
skladišč za živinska gnojila, kmetijska zemljišča, ki so v dejanski uporabi kmetijskega gospodarstva,
količina letno pridelanega živinskega N na kmetijskem gospodarstvu po investiciji, obremenitev
kmetijskih površin z živinskimi gnojili po investiciji ter operativni razvoz gnojevke, gnojnice in gnoja
glede na predvideno stanje obtežbe staleža živali na kmetijska zemljišča v uporabi po investiciji.
-

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN za širitev kmetije Černivec v
Jaršah v občini Domžale, MAprojekt, MA 06/2019, april 2019.

V analizi tveganje so obravnavni naslednji posegi: gradnja hleva za rejo živali, gradnja dveh lagun za
shranjevanje gnojevke in gradnja koritastih silosov.

7.3

OPIS POSEGA

Opis posega je povzet po dokumentu KGZ Maribor: Ekološka presoja vpliva na okolje, št. 08E/2019,
4.4.2019.
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Zaradi širitve kmetijskega gospodarstva je predvideno tudi, da se iz trenutnih ca. 160 glav živine stalež
živali po investiciji poveča na ca. 285 glav živine.
Pred investicijo ima investitor v uporabi 151,3 ha kmetijskih zemljišč, po končani investiciji pa bo
kmetijskih zemljišč 171,3 ha.
Tabela 17: Skupni stalež živali pred investicijo

Tabela 18: Skupni stalež živali po investiciji

7.3.1

Kmetijska zemljišča, ki so v dejanski uporabi kmetijskega gospodarstva

Investitor bo po končani investiciji upravljal s 171 ha kmetijskih zemljišč, kar je 20 ha več kot pred
investicijo.
Tabela 19: Površine kmetijskih zemljišč, ki so (bodo) v uporabi kmetijskega gospodarstva

7.3.2

Potrebne najmanjše zmogljivosti skladišč za živinska gnojila

Po »Uredbi o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov« Ur. list RS , št. 113/09,
5/13, 22/15 in 12/17 predstavljajo najmanjše potrebne zmogljivosti skladišč za živinska gnojila za
govedo naslednje kapacitete:
- Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnojevke in gnojnice morajo znašati 3150 m3
- Skupne potrebne kapacitete za skladiščenje gnoja morajo znašati 82,00 m3

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode
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Skupne obstoječe kapacitete in kapacitete iz projektne dokumentacije znašajo 2200 m3
(obstoječe) in 2300 m3 (projektirane) = 4500 m3
Skupne obstoječe kapacitete za skladiščenje gnoja znašajo 240 m3.
Projektna dokumentacija in obstoječe skladiščne kapacitete, predvidevajo zadostne
kapacitete za skladiščenje gnojevke, gnojnice in gnoja

Količina letno pridelanega živinskega dušika na kmetijskem gospodarstvu po investiciji

Predvidena količina letno pridelanega živinskega dušika na kmetijskem gospodarstvu bo 19,9 ton.
Tabela 20: Količina letno pridelanega živinskega dušika na kmetijskem gospodarstvu po investiciji

7.3.4

Obremenitev kmetijskih površin z živinskimi gnojili po investiciji

Površine za razvoz živinskih gnojil znašajo 171,52 ha, kar bo pomenilo obremenitev 117 kg N/ha,
oziroma 26,48 m3/ha.

Skupaj letna pridelana količina N bo znašala 19968 kg, kateri bo razporejen v približno 4538 m3
gnojevke.
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Operativni razvoz gnojnice

Količina gnojevke, ki bo razvožena glede na posamezne GERK-e (Grafična enota rabe kmetijskega
gospodarstva).
Tabela 21: Operativni razvoz gnojevke, gnojnice in gnoja glede na predvideno stanje obtežbe staleža živali na
kmetijska zemljišča v uporabi po investiciji
Gerk-pid št.

Domače ime

Raba

Površina [ha]

Predvideno
število
raztrosov

Skupna
količina
gnojevke
[m³/gerk/letno
=26,48 m3/ha]

21,49
8,21
6,71
10,80
1,54
2,04
6,25
0,27
1,13
1,50
1,43
2,07
1,45
1,83
0,69
0,21
0,51
0,43
0,16
0,35
0,31
0,49
0,25
4,65
0,11
0,65
0,56
0,49
0,17
2,09
0,70
13,63
3,32
0,66
0,89
0,29
3,92
0,52
0,73
0,13
0,04
10,00
113,67

Maksimalna
količina
gnojevke za
enkratni
raztros [13,24
m³/ha/gerk]
284,53
108,70
88,84
142,99
20,39
27,01
82,75
3,57
14,96
19,86
18,93
27,41
19,20
24,23
9,14
2,78
6,75
5,69
2,12
4,63
4,10
6,49
3,31
61,57
1,46
8,61
7,41
6,49
2,25
27,67
9,27
180,46
43,96
8,74
11,78
3,84
51,90
6,88
9,67
1,72
0,53
132,40
1504,9

1071612
1072003
3228970
1071610
3229391
1071604
1071616
4829748
1072002
1719832
1071615
4077843
3218688
1071607
4212629
4983161
1071614
1071997
4829792
1071995
1071996
4092099
1072001
1719833
3332822
5103480
4250160
4250168
4250134
1041050
1040670
1720161
3324915
1719823
3324933
1719827
1071993
5680757
2458030
5970147
5969849

HIDELH1
ČRNELO
HIDELHH3
ZA LEKOM
DOMA
SKOK
PRI BAJERJU
JENČIČ 1
NA ŠKERJANČEVOM
ROŠČEVA
TRAVNIK
ŠETRAVOU
DOMA
ZA PŠATO
OCVIRK
ZA LEKOM 1
ZA PŠATO
PROTI HOMCU
ZA PŠATO 1
PROTI HOMCU
PROTI HOMCU
ZA PROGO 1
POD PREŠNICO
OB HLEVU
OB HLEVU 2
ŠKONCA SEME S
NAD TINETOM
PRI BOROVCU
POD CESTO PRI NJ
ZA ŠTALO
PRI BIČKU
H2
ŽUŠMOV
ZAVRTI
JERMENCE
UDANOVKA
ZA POTJO
POD CESTO
PRI LEKU
ZAVRTI 1
H2 1
NOVI GERK

N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100
N-1100

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

569,06
217,40
177,68
285,98
40,78
54,02
165,50
7,15
29,92
39,72
37,87
54,81
38,40
48,46
18,27
5,56
13,50
11,39
4,24
9,27
8,21
12,98
6,62
123,13
2,91
17,21
14,83
12,98
4,50
55,34
18,54
360,92
87,91
17,48
23,57
7,68
103,80
13,77
19,33
3,44
1,06
264,80
3009,98

1067264
3228471
1052919

VELIKA NJIVA
PREŠNICA
DELE

T-1300
T-1300
T-1300

0,91
0,41
5,84

12,05
5,43
77,32

2
2
2

24,10
10,86
154,64
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1071999
1071998
5430643
4126434
5184236
3229948
4402854
4829752
2456342
4388965
2456344
3230708
4636876
4829678
4836782
3230817
4829822
5312698
1067265
3230509
4567850
3230482
5568437
5408591
5103482
5103435
4250084
4250178
5811002
5103453
5759320
4130319
4250126
5112979
1026904
3591689
5430818
1026553
1026549
1040369
1026546
2454089
3591463
1718712
4014811
4319381
4554215
3332801
1067269
1067268
2458007
4901687
1067266

DOMA
ZA KOŠENINAMI
PRI LOJZETU
VRANKAR
PETERLIN
NA ŠKERJANČOVEM
NOVAKOVO
VRANKAR 1
PRI KLANČARJU
ZA PŠATO 1
PRI KLANČARJU
ZA KAMNOSEKOM
ZALOKA
JENČIČ
ZA KAMNOSEKOM 1
OREL
ZA PŠATO ZABRET
ZA PŠATO 2
MALA NJIVA
VRT
DOMA 1
PRI KOZOLCU
LOJZE
TRATE 2
ŠKONCA SEME S
DOLE PRI JAMI
PRI MLINARJU ZA P
KAMNIŠKI ZRAVEN
TRAVNIK
ZA GRABNOM SEME S
STANISLAV UTIK
ZA CESTO
POD CESTO PRI NJ
V ŠINKOVEM TURNU
PRI GMAJN
ZA ŠTALO
ZA ŠTALO 1
SNOŽET
U ŠTAMPREH
KOTU
ŠTAMPREH
DOBRAVA
VRT
BIRKOV
GRAJSKA
TREBEŽ 1
OB HLEVU 3 1
OB HLEVU 3 1
NA BIRKOVEM
V HOMEC
POD CESTO
DOMA 1
MAMINA NJIVA
NOVI GERK

T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300
T-1300

SKUPAJ N-1100 [ha]
SKUPAJ T- 1300 (ha)
SKUPAJ (ha)
SKUPAJ RAZVOZ GNOJEVKE [m³/gerk/letno]

3,50
3,99
3,92
1,46
1,63
0,46
1,11
0,89
0,87
0,02
0,82
0,37
0,67
0,31
0,20
0,46
0,09
0,28
0,17
0,18
0,20
0,17
0,93
0,07
0,61
1,06
0,52
0,40
0,01
0,19
0,71
1,61
0,06
2,23
0,34
0,23
0,28
1,60
0,61
0,56
0,38
0,56
0,08
1,30
0,70
0,38
0,07
0,08
1,17
0,96
0,33
0,46
0,28
10,00
57,70
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46,34
52,83
51,90
19,33
21,58
6,09
14,70
11,78
11,52
0,26
10,86
4,90
8,87
4,10
2,65
6,09
1,19
3,71
2,25
2,38
2,65
2,25
12,31
0,93
8,08
14,03
6,88
5,30
0,13
2,52
9,40
21,32
0,79
29,53
4,50
3,05
3,71
21,18
8,08
7,41
5,03
7,41
1,06
17,21
9,27
5,03
0,93
1,06
15,49
12,71
4,37
6,09
3,71
132,40
763,95

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

92,68
105,66
103,80
38,66
43,16
12,18
29,39
23,57
23,04
0,53
21,71
9,80
17,74
8,21
5,30
12,18
2,38
7,41
4,50
4,77
5,30
4,50
24,63
1,85
16,15
28,07
13,77
10,59
0,26
5,03
18,80
42,63
1,59
59,05
9,00
6,09
7,41
42,37
16,15
14,83
10,06
14,83
2,12
34,42
18,54
10,06
1,85
2,12
30,98
25,42
8,74
12,18
7,41
264,80
1527,90
113,67
57,70
171,37
4538,00
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Zaključek

Skupna obremenitev kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu po investiciji bo znašala torej 117
kg N/ha letnega vnosa, kar je manj od dovoljenih 170 kg N/ha.
Ob upoštevanju kmetijskih površin gnojenih z živinskimi gnojili 171,37 ha in staležu 285,25 GVŽ, bo
predstavljala obremenitev 1,66 GVŽ/ha, kar je tudi manj od dovoljene 2,5 GVŽ/ha.
S predvideno naložbo, kmetijsko gospodarstvo ob upoštevanju vseh navedenih pogojev ne bo
prekoračilo mejnih vrednosti, ki so dovoljene z »Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz
kmetijskih virov«.

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode

8.
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VRSTE ONESNAŽEVAL

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode obravnava izvajanje dejavnosti na
kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenem območju (gnojenje in uporaba FFS).
Tabela 22: Določitev dejavnosti in opredelitev onesnaževal
Vrsta dejavnosti
Morebitno
Kemijske lastnosti in
Onesnaženje
količina morebitnega
podzemne vode onesnaževala
Gnojenje kmetijskih
Da
Gnojevka, gnojnica,
površin z gnojevko,
gnoj
gnojnico in gnojem

Interakcija
onesnaževala
okolja
Da
Tla in posredno
podzemna voda

Toksičnost (nevarne
in lastnosti)
onesnaževala
NE

Zatiranje plevela in
škodljivcev s
fitofarmacevtskimi
sredstvi

DA

Morebitni izliv goriv iz DA
DA
vozil in delovnih
Tla in posredno
strojev (50 kg)
podzemna voda
Raztros odpadkov

Uporaba kmetijske
mehanizacije

DA

Morebitni izliv goriv iz DA
DA
vozil in delovnih
Tla in posredno Mineralna olja
strojev
podzemna voda

8.1

Podrobnejši pregled vrste in količine potencialnih onesnaževal

Uporaba snovi/pripravkov v delovnih postopkih
Tabela 23: Podrobnejši pregled vrste in količine kemikalij v uporabi
Ime-snovi-pripravka
Uporaba

Letna poraba
3

Gnojevka
Gnoj
Gnojnica
Fitofarmacevtska sredstva
Dieselsko gorivo v kmetijski mehanizaciji

Gnojenje kmetijskih 3069 m
površin 2-krat letno 82 m3
3
75,5 m
po potrebi, različno od količin vnaprej ni mogoče napovedati
rabe tal
Dnevna poraba
količin vnaprej ni mogoče napovedati

Tabela 24: Funkcija/način uporabe in nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev kemikalij v uporabi
Snov / pripravek
Funkcija/način uporabe
Nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka
razvrstitev
Dieselsko gorivo

Gorivo za motorje z notranjim
zgorevanjem – diesel

Xn, N
R:40-51/53-61-62

Neosvinčen motorni bencin

Gorivo za motorje z notranjim
zgorevanjem – neosvinčen bencin

Fitofarmacevtska sredstva

Sredstva za zatiranje škodljivcev in
plevela

T, N. F+
R:12-38-45-51/53-65-67
popoln pregled zaradi raznovrstnosti FFS
ni mogoč –glej v nadaljevanju
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Karakteristike potencialnih onesnaževal
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 25: Vsebnost potencialnih onesnaževal, ki so prisotne v sušini gnoja
Parameter
Enote
NO3-N
mg/kg SS
P2O5
g/kg SS
K2O
g/kg SS
NH4-N
g/kg SS

Povprečna vrednost
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 26: Vsebnost potencialnih onesnaževal, ki so prisotne v sušini gnojevke
Parameter
Enote
NO3-N
mg/kg SS v nerazredčeni gnojevki
NO3-N
mg/kg SS v razredčeni gnojevki
P2O5
g/kg SS
K2O
g/kg SS
NH4-N
g/kg SS

Povprečna vrednost
25
21,25
19,5
50,3
21,1

Organska gnojila (gnoj, gnojnica, gnojevka) mikrobiološko onesnažujejo podzemno vodo,
Gnojnica vsebuje predvsem veliko K2O in N (dušik). Pretežen delež N je v NH4 –N obliki, zaradi česar so
lahko izgube dušika med gnojenjem na polju zelo velike. Podobno kot pri ostalih govejih živinskih
gnojilih, je tudi v gnojnicah iz ekstenzivnih rej vsebnost fosforja in dušika manjša, vsebnost kalija pa
večja kot v gnojnicah iz intenzivnih rej. Čeprav je analiziranih vzorcev na vsebnost kadmija in kroma
malo (n=4) se sklepa, da je vsebnost obeh težkih kovin v sušini goveje gnojnice manjše kot v sušini
drugih živinskih gnojilih (BABNIK, Drago, et.al., 2006).
Nitrati so najpogostejši onesnaževalec podzemnih voda. Večinoma je dušik vezan v nitratni obliki NO3-,
prisoten pa je tudi kot amonij NH4+, nitrit NO2-, dušik N2, dušikov oksid N2O in kot organski dušik.
Povzročitelji tega onesnaževanja so različni, predvsem povečana uporaba anorganskih gnojil, podoranje
večjih površin travišč in odlaganje organskih odpadkov (kmetijski gnoj, kanalizacija) na ali pod zemeljsko
površino. Onesnaževanje podtalnice z nitrati se običajno pojavlja tam, kjer je kmetijstvo najbolj razvito.
Vendar kmetijstvo ni edini onesnaževalec podtalne vode z nitrati. Povzročitelji onesnaženja so še
neurejena kanalizacija, greznice in preobremenjene čistilne naprave.
Onesnaženje podtalnice je odvisno tudi od določenih dejavnikov. Ti so:

Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode
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vrsta tal: za onesnaženje so nevarna predvsem lahka prepustna tla;
kmetijska rastlina: na travinju je izpiranje nitratov bistveno manjše kot na njivah;
količina padavin in izhlapevanje vode: velik pretok vode zagotavlja hitro obnovo podtalnice in s
tem redčenje nitratov v podtalnici. Glede onesnaženja podtalnice z nitrati so najbolj ogrožena
območja z majhno količino padavin in intenzivnim izhlapevanjem vode;
zaledna nekmetijska in neposeljena območja: dotok čiste vode s teh območij zagotavlja
redčenje nitratov v podtalnici.

Slika 17: Viri in vgrajevanje dušika v organski kompleks tal in izgube dušika povezane z negativnimi okoljskimi vplivi
(Bavec, 2017)

Fitofarmacevtska sredstva (FFS)
FFS je vsaka snov ali mešanica snovi, namenjena za preprečevanje, uničevanje ali nadzorovanje
kateregakoli škodljivca, vključno s prenašalci človeških ali živalskih bolezni, neželenih vrst rastlin ali
živali, ki povzročajo škodo ali na kateri drugi način ovirajo proizvodnjo, obdelavo, shranjevanje,
transport ali prodajo hrane, kmetijskih pridelkov, lesa in lesnih izdelkov ali živalskih izdelkov, ali pa snov,
ki se lahko da živalim za nadzor žuželk, pajkovcev in drugih škodljivcev na ali v njihovih telesih. Pojem
vključuje tudi snovi za uravnavanje rasti rastlin, defoliante, desikante ali snovi za redčenje sadja ali
preprečevanje prezgodnjega odpadanja z dreves. Uporablja se tudi za snovi, ki se jih nanese
na žitarice pred ali po žetvi z namenom preprečevanja razpadanja med shranjevanjem in transportom.
(FAO).
FFS obsegajo širok spekter snovi z različnimi imeni in funkcijami.
- Akaricidi – so snovi za obvladovanje pršic.
- Baktericidi – so snovi za obvladovanje bakterijskih povzročiteljev.
- Fungicidi – so snovi za obvladovanje glivičnih bolezni.
- Herbicidi – so snovi za obvladovanje plevelov.
- Insekticidi – so snovi za obvladovanje škodljivih žuželk (insektov).
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Limacidi – so snovi za obvladovanje polžev.
Nematicidi – so snovi za obvladovanje rastlinsko-parazitskih nematod.
Rodenticidi – so snovi za obvladovanje glodalcev.

Največje tveganje za podzemno in posredno tudi pitno vodo predstavljajo herbicidi, zato je
potrebno biti pri njihovi uporabi še posebej pozoren na lastnosti tal (globina, vsebnost organske
snovi, tekstura tal, vsebnost skeleta), uporabljeni odmerek, padavine ter poraslost tal. Pri
uporabi herbicidov na gola tla (pred vznikom), so le-ti v primeru močnejših padavin še posebej
podvrženi spiranju skozi talni profil ali površinskemu odtoku.
V črpališčih na obravnavanem območju so zaznane koncentracije z ostanki fitofarmacevtskih sredstev in
njihovih razgradnih produktov - pesticidi atrazin, desetilatrazin (NLZOH, letna poročila o obratovalnih
monitoringih).
Herbicidi imajo širok razpon toksičnosti. Pri višjih koncentracijah lahko pride do
pojavov kancerogenosti ter pojavih drugih dolgoročnih zdravstvenih težav, kot je Parkinsonova bolezen.
Herbicidi povzročajo široko paleto učinkov na človeka vse od blagih draženj kože do smrti. Fenoksi
herbicidi so po navadi kontaminirani z dioksini kot npr.: TCDD. Raziskave so pokazale, da taka
kontaminacija povečuje tveganje rakastih obolenj. Izpostavljenost Triazinu je tesno povezano s
pojavom raka na dojkah. Poleg splošno znanim tveganj pri uporabi herbicidov je v veliko tržno
dostopnih herbicidih prisotno mnogo drugih kemikalij, katere imajo tudi negativen vpliv na človeka
ter okolje. Negativno vplivajo herbicidi tudi na populacijo ptic. Ne toliko zaradi toksikološke narave
samih herbicidov, ampak zaradi krčenja določenega rastlinja od katerih so nekatere ptice posredno ali
neposredno odvisne.
Herbicidne snovi največkrat nanašamo s postopki škropljenja. Kapljice škropilne brozge se ujamejo na
površju organov plevelov. Nanesene herbicidne snovi lahko učinkujejo že na celice povrhnjic, lahko pa
vstopijo v notranjost organov, se porazdelijo po njih, in šele nato začnejo delovati v ciljnih tkivih.
Najpogosteje so to rastni vršički.
Aktivne snovi dotikalnih herbicidov ne prodrejo globoko v notranjost rastlinskih tkiv in se ne prenašajo
po njih s pomočjo mehanizmov aktivnega transporta ali po prevodnih sistemih. Delujejo predvsem na
tistem mestu, kjer so kapljice škrobilne brozge zadele posamezne organe rastline.
Sistemični herbicidi po nanosu na organe rastlin preidejo skozi njihove povrhnjice v notranjost organov
in se prenašajo po njihovih sokovih. Pri številnih herbicidih pride do končnega mesta delovanja le 30
odstotkov snovi od celotne snovi, ki smo jo ob škropljenju nanesli na površine listov ali korenin.
Sistemičnost nam omogoča, da prizadenemo tudi podzemne organe, ki jih sicer pri škropljenju ne
dosežemo.
Talne herbicide najpogosteje uporabljamo pred vznikom plevelov in gojenih rastlin, lahko pa jih
uporabimo tudi v zgodnjih razvojnih stadijih po vzniku. V trajnih nasadih jih uporabljamo pod krošnjami
dreves, grmov in trt. Ti herbicidi najpogosteje delujejo kot zaviralci kalitve plevelov. Njihovo delovanje v
tleh je dolgotrajno - rezidualni učinek. Ta lastnost je s stališča zatiranja plevelov dobrodošla, s stališča
ekologije pa manj primerna.
Listne herbicide ob škropljenju nanesemo na zelene nadzemne dele plevelov. Pri njih moramo
upoštevati številne fiziološke, razvojne in vremenske dejavnike, ki odločajo o uspehu. Na splošno velja,
da je učinkovitost pri dotikalno delujočih herbicidih največja pri nižnih razvojnih stadijih plevelov. Z
omenjenimi herbicidi skušamo plevele zatreti v stadiju kličnih listov in do stadija treh ali štirih listov.
Pozneje se učinkovitost zmanjša. Poškropiti moramo čim večji del površine listov tako, da se plevelu ne
uspe obnoviti.
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Herbicidi s kombiniranim delovanjem imajo kombinirane lastnosti. Lahko jih uporabljamo pred vzlikom
ali po njem. Navadno imajo tudi sistemične lastnosti. Obdobje za njihovo uporabo je dolgo, kar je za
praktika (uporabnika) dobra lastnost. Če se po uporabi po listju izperejo z organov plevelov, lahko še
vedno deluje prek tal. Značilne snovi iz te skupine herbicidov so na primer atrazin (uporaba v
koruzi), metamitron (uporaba v sladkorni pesi) in metribuzin (uporaba v krompirju).
Najbolj znani herbicidi so 2,4-D, Aminopiralid, Atrazin, Klopiralid, Dikamba, Metolaklor - učinek na
širokolistnih rastlinah; Imazapir, Pikloram, Pendimetalin - učinek na večino zelenih rastlin /6/.
Goriva
Diesel gorivo pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15oC znaša cca 860
kg/m3.
Motorni bencin pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15oC znaša cca 720
kg/m3.
Toksikološke in ekotoksikološke karakteristike potencialnih onesnaževal
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.
Ekotoksikološke karakteristike gnoja
Po literaturi, ima gnoj naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljive snovi,
− na viru mikrobiološko obremenjen,
− ekotoksikološke karakteristike: nestrupeno,
− usoda in obnašanje v okolju:
- sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj,
- relativno počasno prehajanje snovi v tla in podzemno vodo
- visoka poraba kisika pri razgradnji.
Toksikološke karakteristike gnojevke
Po literaturi, ima gnojevka naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljeva snovi,
− toksikološke karakteristike: nestrupeno,
− sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj,
− zaradi vsebnosti nekaterih potencialnih onesnaževal (nitrati) možen vpliv na kvaliteto podzemne
vode.
Ekotoksikološke karakteristike gnojevke
Po literaturi, ima gnojevka naslednje lastnosti:
− gre za lahkorazgradljeva snovi,
− ekotoksikološke karakteristike: nestrupeno,
− na viru mikrobiloško obremenjena
− sposobnost za razgradnjo: hiter razkroj,
− visoka poraba kisika pri razgradnji.
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Toksičnost pesticidov:
Pesticidi imajo lahko akutne in kronične toksične učinke na zdravje ljudi, ki so jim izpostavljeni. Do
akutne zastrupitve s pesticidi pride največkrat na delovnih mestih, npr. ko delavci uporabljajo pesticide
v zaprtih prostorih in koncentracije teh snovi v zraku močno narastejo. Do kroničnih zastrupitev pride
zaradi ponavljajočih se, dalj časa trajajočih izpostavljenosti ljudi manjšim koncentracijam pesticidov.
Zaradi dolgotrajne izpostavljenosti pride lahko do težkih toksičnih učinkov na živčevju, krvotvornih
organih, ledvicah, jetrih, spolnih organih, do motenj hormonskega ravnovesja, okvar ploda med
nosečnostjo, razvojnih motenj, raka.
Dieselsko 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.
Biološka razgradljivost: V primeru emisije v okolje se najbolj hlapne komponente izdelka razpršijo v
atmosferi, kjer v stiku s hidroksilnimi radikali hitro razpadejo. Ta proces pospeši nastanek ozona preko
fotokemijske reakcije. Preostali del izdelka lahko uvrstimo kot »razgradljiv«, čeprav ne kot »dobro
razgradljiv«, tako da delno ostaja izdelek prisoten v okolju še zlasti v primerih anaerobnih pogojev.
Nekatere od lahko prisotnih komponent v izdelku imajo bioakumulacijski potencial (Log Kow > 3) in se
lahko zadržujejo v organizmih.
Strupenost za vodne organizme: Pričakovati je, da je strupenost za vodne organizme pri koncentracijah
izdelka med 1 in 10 mg/l, zaradi česar je potrebno izdelek uvrščati med okolju nevarne.
Drugo: Ta izdelek nima specifičnih lastnosti inhibiranja bakterijske aktivnosti. Na vsak način se mora
odpadno vodo, ki vsebuje ta izdelek, obdelati v za to ustreznih čistilnih napravah.
Splošno: Z izdelkom rokovati v skladu z dobro delovno higieno in tako preprečevati onesnaženje in
izpuste v okolje.
Povzetek
Glavni vir onesnaževanja za podzemno vodo bo predstavljalo gnojenje kmetijskih površin ter uporaba
FFS.
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OPREDELITEV SCENARIJEV NEZGODNIH DOGODKOV

Glede na vrsto posega/dejavnosti in skladno z navodili Pravilnika o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, 64/04, 5/06, 58/11, 15/16) smo definirali tri možne scenarije
razvoja nezgodnih dogodkov:
− scenarij normalnega poteka
− alternativni scenarij poteka
− scenarij najslabše možnosti oziroma scenarij izjemnega dogodka.
Pri scenarijih smo obravnavali onesnaženje podzemne vode z nitrati, kot posledica gnojenja kmetijskih
površin. S predvideno investicijo se bo povečal vnos dušika, zato je pričakovati tudi povečanje
koncentracij nitrata v podzemni vodi. Kmetijska dejavnost se v zaledju zavarovanih vodnih virov odvija
že vrsto let, posledica pa je tudi obremenjevanje podzemne vode z nitrati. Analize pitne vode (glej
poglavje 6.4.) kažejo, da so vrednosti nitratov v podzemni vodi povišane, vendar so še vedno pod
dovoljeno vrednostjo za pitno vodo, ki znaša 50 mg/l.
Glede na stanje pred investicijo smo iz števila živali preračunali obremenitev organskega dušika na
hektar površin. Površine za razvoz znašajo 151,37 ha, kar pomeni obremenitev 74,6 kg N/ha.
Tabela 27: Število živali, letna količina organskega dušika in obremenitev dušika na hektar površin –
pred investicijo
Vrsta živine

število živali

organskega N/žival v kg

Skupaj žival. N/žival v kg

teleta

28

10,5

294

mlado govedo 6-12 mes

18

21

378

mlado govedo 1-2 leti

73

42

3066

govedo nad 2 leti

108

70

7560

SKUPAJ živali

227

11298

Kmetijska zemljišča v ha

151,37

Obremenitev živinskega N/ha (kg)

74,6

Po investiciji se bo število živali na kmetiji povečalo iz 227 na 370. Površine za razvoz se bodo povečale
na 171,37 ha. Obremenitev dušika na hektar površine bo znašala 116,5 kg N/ha.
Tabela 28: Število živali, letna količina organskega dušika in obremenitev dušika na hektar površin –
po investiciji
Vrsta živine

število živali

organskega N/žival v kg

Skupaj žival. N/žival v kg

teleta

35

10,5

367,5

mlado govedo 6-12 mes

30

21

630

mlado govedo 1-2 leti

85

42

3570

govedo nad 2 leti

220

70

15400

SKUPAJ živali

370

Kmetijska zemljišča v ha
Obremenitev živinskega N/ha (kg)

Glede na stanje pred investicijo, se bo po investiciji povečal vnos dušika za okoli 42 kg N/ha.

19967,5
171,37
116,5
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V Uredbi o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur.l.RS, 113/09, 5/13, 22/15 in
12/17) je dovoljen letni vnos dušika iz živinskih gnojil do 170 kg N/ha.
Glede na položaj kmetijskih zemljišč in položaj črpališč smo preračunali dodatno obremenitev
podzemne vode z nitrati (poglavje 10) v zaledjih posameznih vodnih virov. Upoštevali smo lokacije
investitorjevih kmetijskih zemljišč ter vodovarstvena območja, ki so določena z občinskimi Odloki.
Znotraj ožjega varstvenega pasu črpališča Črnava ima investitor približno 6,3 ha kmetijskih zemljišč.
Glede na hidrogeološko zgradbo lahko predpostavimo, da podzemna voda iz tega območja teče k
črpališču Črnava. Povprečna razdalja med kmetijskimi parcelami in črpališčem Črnava je okoli 100 m.
Znotraj ožjega varstvenega pasu črpališča Homec ima investitor približno 1,5 ha kmetijskih zemljišč.
Glede na hidrogeološko zgradbo lahko predpostavimo, da podzemna voda iz ožjega varstvenega pasu
teče k črpališču Homec. Povprečna razdalja med kmetijskimi parcelami in črpališčem Homec je okoli 80
m.
Investitor ima okoli 92 ha kmetijskih zemljišč znotraj vplivnega varstvenega pasa za zajetja Č-1 do Č5 in
DG-1. Razdalja med kmetijskimi parcelami in zavarovanimi vodnimi viri (Č-1 do Č-5) je od 750 m do 3000
m.

Slika 18: Lega kmetijskih zemljišč glede na prispevna območja črpališč

9.1

Normalni scenarij

Po končani investiciji bo investitor pridobil 20 hektarjev novih površin, od tega bo 10 ha travnatih in
10 ha njivskih površin. Skupna površina travnatih površin bo 57,7 ha, njivskih površin pa 113,67 ha.
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Letna količina pridelana dušika bo znašala 19968 kg, ki bo razporejen v približno 4538 m3 gnojevke.
Površine za razvoz gnojevke znašajo 171,52 ha, kar bo pomenilo obremenitev 117 kg N/ha, oziroma
26,48 m3 gnojnice/ha.
V normalnem scenariju smo upoštevali, da se bo po končani investiciji povečal vnos organskega dušika
na kmetijska zemljišča za 42 kgN/ha (iz 74,6 kgN/ha na 116,5 kgN/ha).
Operirali smo s podatkom (Sušin, 2009), da se od celotnega vnesenega dušika, 5% izpere v podzemno
obliko v obliki nitrata (NO3-) je to 2,1 kg/ha.
Pri količini nitrata, ki se izpere v podzemno vodo, smo privzeli tudi, da se gnojenje izvaja 2-krat letno,
zato smo izračunano količino nitrata razpolovili.
Pri normalnem scenariju smo dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 1 kg/ha.

Slika 19: Izračun nitrata v tleh (Sušin s sod., 2009)

9.2

Alternativni scenarij

Pri alternativnem scenariju smo privzeli, da raztros gnojevke ne bo enakomeren po vseh kmetijskih
zemljiščih in da bo na posameznih kmetijskih površinah vnos dušika večji. To količino smo ocenili na
170 kgN/ha.
Operirali smo s podatkom (Sušin, 2009), da se od celotnega vnesenega dušika, 5% izpere v podzemno
obliko v obliki nitrata (NO3-) je to 4,7 kg/ha.
Pri količini nitrata, ki se izpere v podzemno vodo, smo privzeli tudi, da se gnojenje izvaja 2-krat letno,
zato smo izračunano količino nitrata razpolovili.
Pri alternativnem scenariju dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 2,3 kg/ha.
9.3

Scenarij najslabše možnosti

Pri scenariju najslabše možnosti smo privzeli, da raztros gnojevke ne bo enakomeren po vseh GERK-ih.
Ocenili smo, da je na posamezno kmetijsko površino vnos dušika dvakrat večji od zakonsko dovoljenega,
to je 340 kgN/ha.
Operirali smo s podatkom (Sušin, 2009), da se od celotnega vnesenega dušika, 5% izpere v podzemno
obliko v obliki nitrata (NO3-) je to 13,2 kg/ha.
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Pri količini nitrata, ki se izpere v podzemno vodo, smo privzeli tudi, da se gnojenje izvaja 2-krat letno,
zato smo izračunano količino nitrata razpolovili.
Pri scenariju najslabše možnosti smo dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 6,6 kg/ha.

10.

OGROŽENOST VODNIH VIROV

10.1

Transportne poti in model širjenja

V primeru gnojenja kmetijskih površin, bo del gnojil prešel v nitratno obliko, nitrati pa se lahko izperejo
podzemno vodo.
Izpiranje nitratov v podzemno vodo je odvisno od več faktorjev. Izpiranje nitrata v podtalnico je tako
odvisno od teksture tal (nanaša se na relativni delež delcev različnih velikosti v danih tleh) in vsebnosti
organske snovi, saj imajo tla glede na teksturo tal in vsebnost organskih snovi različne zadrževalne
sposobnosti. Zaradi velikega deleža gravitacijskih por so peščena tla navadno bolj občutljiva na izpiranje
kot ilovnata tla. Ugotovili so, da lahko skozi peščena tla odteče do 50 % dodanega dušika. Peščena tla so
tudi dokaj homogena, voda se svobodno premika skozi profil in zato se tudi nitrat v peščenih tleh skozi
talni profil prenaša skoraj neovirano. V primerjavi z grobo teksturnimi tlemi so izgube dušika v
podzemno vodo iz glinenih tal bistveno manjše. Fina glinena tla imajo večjo sposobnost zadrževanja
ionov kot peščena tla, saj peščena tla vsebujejo manj melja in gline, ki imata manjšo sposobnost za
izmenjavo ionov (, 2010).
Pri lahko prepustnih peščenih zemljiščih je izpiranje nitrata največje v nevegetacijskem obdobju, in sicer
je to od septembra do aprila.
V kolikšnem obsegu bo nitrat prodrl iz površinskih slojev terena v podtalnico je odvisno od lastnosti
terena, ki se izražajo kot vodoprepustnost terena in od t.i. koristne kapacitivnosti (sposobnosti vezanja
vode) terena. Ko je kapacitivnost terena presežena in ko je kapilarni vzgon manjši od gravitacijske teže
oz. hidrostatičnega tlaka, se šele pojavi podtalnica (Bugar, 1999, povzeto po Flego, 2010).
Padavine so eden najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na gibanje nitrata v tleh. Razporeditev
(vsebnost) nitrata po globini je odvisna od količine padavin, in sicer je pri majhnih padavinah nitrat
pretežno v površinskih slojih, pri velikih padavinah pa v globljih slojih zemljišča. Pomembno vlogo pri
spiranju nitrata v podtalnico ima tudi evapotranspiracija. Če so padavine večje od evapotranspiracije,
potem se lahko nitrat spira v podtalnico. Kjer so količine padavin manjše in evapotranspiracija presega
količino letnih padavin, bo koncentracija nitrata večja, saj je učinek redčenja zmanjšan (Flego, 2010).
Izpiranje je zlasti intenzivno jeseni in čez zimo, ko ni aktivnega sprejema dušika v rastline, obenem pa je
evapotranspiracija majhna. Drugo obdobje, ko se v Sloveniji tudi pojavi nevarnost izpiranja, je v maju in
prvi polovici junija, ko se pojavi padavinski maksimum.
Raziskave kažejo, da je izpiranje nitrata v podzemno vodo odvisno od rabe tal. Izpiranje nitrata je
najmanjše na gozdnih in travniških površinah (Flego, 2010). V enakih pridelovalnih razmerah se iz travne
ruše izpere le šestina dušika v primerjavi z njivo na isti lokaciji (Mihelič, R., s sod., 2010).
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Slika 20: Prikaz izpiranja nitrata v odvisnosti od letnih časov (Bugar, 1999: 139, povzeto po Flego, 2010).

Slika 21: Shema porazdelitve nitrata v tleh v odvisnosti od padavin (Flego, 2010).

10.2

Matematični model toka podzemne vode in širjenja onesnaževala

Širjenje onesnaževala v podzemni vodi smo simulirali z matematičnim modelom. Uporabljen je bil
računalniški program Processing Modflow v. 5.3.1 (© 1991-2001 W.-H. Chiang & W. Kinzelbach;
http://www.pmwin.net).
Matematični model je izdelan na naslednjih osnovah:
− Hidrogeološka karta z izohipsami je povzeta po virih, ki so navedeni v literaturi
− Gladina podzemne vode je umirjena na podatke ARSO za merilna mesta državnega monitoringa
podzemne vode
− Črpanje od 40 do 50 l/s iz plitvih vodnjakov (Č-1 do Č-5, Črnava in Homec)
− Hitrost toka podzemne vode je 6 m/dan
− Povprečna debelina zasičenega dela vodonosnika je 40 m.
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−
−

Vodonosnik je po značaju odprt s prosto gladino podzemne vode
Vnos onesnaževala je direktno v podzemno vodo

Pri enačbi za transport snovi v podzemni vodi smo privzeli:
- porozni medij je homogen, izotropen in zasičen s fluidom
- tokovni režim je tak, da ga lahko opišemo z Darcyjevim zakonom (laminaren tok)
- izpeljava enačbe temelji na opazovanju reprezentativnega elementarnega volumna (REV) v
poroznem mediju v katerega priteče določena masa fluida in iz njega tudi odteče. Tok
opazujemo v makroskopskem merilu
- poroznost medija je konstantna
- tokovni režim lahko opišemo kot advekcijski in disperzisjki
- izliv onesnaževala je enkraten
- onesnaženje hipno doseže nivo podzemne vode. procese v nezasičeni coni nismo upoštevali.
Morebitno onesnaževalo bi potovalo skozi nezasičeno cono bolj ali manj vertikalno, v prežeti coni pa
horizontalno v smeri toka podzemne vode. Graf porazdelitve onesnaževala v podzemni vodi pri
enkratnem vnosu je podan na spodnji sliki. Poznan je čas vnosa (to), območje vnosa (x = 0 + a) in začetna
koncentracija. Posledica advekcije je premikanje snovi vzdolž toka vode. Snov se v vodi razprši
(longitudinalna in transverzalna disperzija), tako da najvišje koncentracije snovi s časom upadajo (čas t1
in t2).

Slika 22: Transport in širjenje snovi v podzemni vodi s časom kot posledica advekcije in disperzije. Snov s
koncentracijo Co je bila vnesena v podzemno vodo v času to in na območju x= 0+a. Smer toka podzemne vode je
proti vzhodu.

Pri hipnem vnosu onesnaževala smo uporabili enačbe:
;
Kjer so :
X…
razdalja od mesta onesnaženja do črpalnega vodnjaka (m)
U…
linearna hitrost toka (6 m/dan)
t…
čas prihoda pika konservativnega onesnaženja
M…
Masa vnesenega onesnaževala (kg)
h…
povprečna debelina omočenosti vodonosnika (40 m)
n…
učinkovita poroznost (0,20)
Cmax… najvišja točkovna koncentracija na razdalji X
αL …
vzdolžna disperzivnost
αT …
prečna disperzivnost
y r…
prečna širina oblaka onesnaženja (glede na tok podzemne vode)
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Širina onesnaženja v času dospetja pika na predpostavljeno opazovalno mesto je po teoretičnem
izračunu določena z mejo C/Cmax > 0,005 (širina, ki zajame 99 % onesnaženja). Določili smo tudi
povprečno koncentracijo onesnaževala v območju C/Cmax > 0,005.
Glede na položaj kmetijskih zemljišč in položaj črpalnih vrtin smo predpostavili, da se onesnaženje zgodi
na več območjih.
Izračunane maksimalne koncentracije nitratov smo uporabili kot spremembo referenčnega stanja (dR)
pri izračunih relativne občutljivosti S (poglavje 10.6).
10.3

Matematični model toka podzemne vode in širjenja onesnaževala v zaledju črpališča Črnave

Glede na določena vodovarstvena območja, smo določili območja zemljišč, ki se nahajajo znotraj vodnih
virov. V prispevnem območju črpališča Črnava ima investitor 6,3 ha kmetijskih zemljišč.
Pri normalnem scenariju smo dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 1 kg/ha, pri
alternativnem na 2,3 kg/ha in pri scenariju najslabše možnosti na 6,6 kg N/ha.
Tabela 29: Hidrogeološki izračuni onesnaženja z nitrati v prispevnem območju črpališča Črnava
NORMALNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (1 kg/ha x 6,3 ha)
6,3 kg
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
100 m
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
0,6 mg/l
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005
0,2 mg/l
ALTERNATIVNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (2,3 kg/ha x 6,3 ha)
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

14,5 kg
100 m
1,5 mg/l
0,5 mg/l

SCENARIJ NAJSLABŠE MOŽNOSTI:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (6,6 kg/ha x 6,3ha)
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

41,5 kg
100 m
4,3 mg/l
1,5 mg/l

Slika 23: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Črnava –
normalni scenarij
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Slika 24: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Črnava –
alternativni scenarij

Slika 25: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Črnava –scenarij
najslabše možnosti

10.4

Matematični model toka podzemne vode in širjenja onesnaževala v zaledju črpališča Homec

V prispevnem območju črpališča Homec ima investitor 1,5 ha kmetijskih zemljišč. Pri normalnem
scenariju smo dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 1 kg/ha, pri alternativnem na 2,3 kg/ha
in pri scenariju najslabše možnosti na 6,6 kg N/ha.
Tabela 30: Hidrogeološki izračuni onesnaženja z nitrati v prispevnem območju črpališča Homec
NORMALNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (1 kg/ha x 1,5 ha)
1,5 kg
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
80 m
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
0,2 mg/l
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005
0,08 mg/l
ALTERNATIVNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (2,3 kg/ha x 1,5 ha)
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)

3,4 kg
80 m
0,5 mg/l
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Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

0,2 mg/l

SCENARIJ NAJSLABŠE MOŽNOSTI:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (6,6 kg/ha x 1,5 ha)
Povprečna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

10 kg
80 m
1,5 mg/l
0,5 mg/l

Slika 26: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Homecnormalni scenarij

Slika 27: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Homec –
alternativni scenarij
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Slika 28: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališče Homec –
scenarij najslabše možnosti

10.5 Matematični model toka podzemne vode in širjenja onesnaževala v zaledju črpališč Č-1 do
Č-5, DG-1, VDG-2, VDG-3 in VDG-4
V prispevnem območju črpališč Č-1 do Č-5, DG-1, VDG-2, VDG-3 in VDG-4 ima okoli 92 ha kmetijskih
zemljišč. Pri normalnem scenariju smo dodaten vnos nitrata v podzemno vodo določili na 1 kg/ha, pri
alternativnem na 2,3 kg/ha in pri scenariju najslabše možnosti na 6,6 kg N/ha.
V izračunih smo izračunali koncentracije povečanja nitratov v vodnjakih, ki črpajo vodo iz zgornjega
kvartarnega vodonosnika (Č-1 do Č-5).
Tabela 31: Hidrogeološki izračuni onesnaženja z nitrati v prispevnem območju črpališč Č-1 do Č-5
NORMALNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (1 kg/ha x 92 ha)
92 kg
Minimalna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
750 m
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
0,5 mg/l
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005
0,2 mg/l
ALTERNATIVNI SCENARIJ:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (2,3 kg/ha x 92 ha)
Minimalna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

138 kg
750 m
0,8 mg/l
0,3 mg/l

SCENARIJ NAJSLABŠE MOŽNOSTI:
Enkratni vnos nitrata v podzemno vodo (6,6 kg/ha x 92 ha)
Minimalna razdalja med kmetijskimi površinami in črpališčem (x)
Maksimalna koncentracija v črpališču (dR- sprememba referenčnega stanja)
Povprečna koncentracija v območju C/Cmax > 0,005

607 kg
750 m
3,4 mg/l
1,3 mg/l
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Slika 29: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališča Č-1 do Č-5normalni scenarij

Slika 30: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališča Č-1 do Č-5 –
alternativni scenarij

Slika 31: Prečna porazdelitev maksimalne koncentracije konservativnega onesnaževala – črpališča Č-1 do Č-5 –
scenarij najslabše možnosti
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Slika 32: Matematično modeliranje širjenja onesnaženja iz izbrane točke v zaledju črpališča C-3

Slika 33: Matematično modeliranje širjenja onesnaženja iz izbranih točk v zaledju črpališč Črnava in Homec
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Relativna občutljivost in ocena spremembe parametrov

V analizi tveganja je ocena relativne občutljivosti izvedena na parametru nitrati.
Relativna občutljivost je izračunana po formuli, ki jo predpisuje Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16):

S=





(R + dR )
R

S - relativna občutljivost,
R - referenčno stanje, ki je enako povprečni vrednosti parametra pred gradnjo
objekta, izračunani kot aritmetična sredina rezultatov analiz monitoringa na zajetju
v zadnjih petih letih.
dR - sprememba referenčnega stanja zaradi ogroženosti onesnaženja.

Za referenčno stanje nitratov v podzemni vodi smo uporabili rezultate analiz pitne vode, ki jih opravlja
NLZOH in so predstavljeni v poglavju 6.4.. Referenčno stanje za nitrate je v črpališču Črnava 32 mg/l, v
črpališčih Č-1 do Č-5 pa 26,7 mg/l. Z črpališče Homec smo privzeli, da je referenčno stanje za nitrate
enako kot v črpališču Črnava (32 mg/l).
Tabela 32: Referenčno stanje za nitrate v obdobju 2014-2018 (povprečne vrednosti nitratov določene iz
rezultatov analiz vode, ki jih izvaja NLZOH)
Leto
Črpalni vodnjaki (Č1-Č5)
Črnava (Lek)
2014
29,3
2015
30,7
2016
26,5
32
2017
24
31
2018
23,2
33
2014-2018
26,7
32

Dovoljeno relativno občutljivost določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.
l. RS, 64/2004).
Tabela 33: Relativna občutljivost (S), ki je določena s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega
območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16)
parameter
izražen kot
Dovoljena relativna občutljivost S Dovoljena relativna občutljivost S
(A)
(B)
nitrati
µg/l
+2
+ 1,5
A – relativna občutljivost velja za rezultate deterministične analize tveganja, katerih vrednost je manjša kot
petkratnik meje določanja
B – relativna občutljivost velja za rezultate deterministične analize tveganja, katerih vrednost je večja kot
petkratnik meje določanja

10.6.1 Rezultati relativne občutljivosti
Pri izračunih relativne občutljivost za parameter nitrate smo upoštevali:
• Večletne povprečne vrednosti nitratov v podzemni vodi. Te vrednosti so referenčna stanja (R)
• Spremembe referenčnega stanja so izračunane v poglavjih od 10.3. do 10.5. in so določene kot
maksimalne vrednosti nitratov zaradi povečanega vnosa dušika na kmetijske površine
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•
•

Dovoljena relativna občutljivost za nitrate (S) je +1,5 in je določena s Pravilnik o kriterijih za
določitev vodovarstvenega območja.
Glede na hidrogeološko zgradbo ter določene vodovarstvene pasove, smo razdelili območje
kmetijskih zemljišč na tri podobmočja- kmetijska zemljišča v prispevnem zaledju črpališč Črnava,
Homec ter črpalnih vodnjakov Č-1 do Č-5, ki izkoriščajo podzemno vodo iz kvartarnega
vodonosnika.

Rezultati relativne občutljivosti so v spodnji tabeli.
Tabela 34: Rezultati (dR) in (S) za parameter nitrati pri različnih scenarijih
normalni scenarij
alternativni scenarij
najslabši scenarij
Črpališče Črnava
Referenčna vsebnost R (mg/l)
32
32
32
sprememba referenčnega stanja –dR (mg/l)
0,6
1,5
4,3
Relativna občutljivost S
1,02
1,05
1,13
Črpališče Homec
Referenčna vsebnost R (mg/l)
sprememba referenčnega stanja –dR (mg/l)
Relativna občutljivost S

32
0,2
1,01

32
0,5
1,02

32
1,5
1,05

Črpališča Č-1 do Č-5
Referenčna vsebnost R (mg/l)
sprememba referenčnega stanja –dR (mg/l)
Relativna občutljivost S

26,7
0,5
1,02

26,7
0,8
1,03

26,7
3,4
1,13

Relativna občutljivost za nitrate (S) je pri vseh scenarijih pod mejo (S=1,5), ki jo določa Pravilnik o
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16; priloga 2).

10.7

Preverljivost in zanesljivost računske metode

Izračuni relativne občutljivosti so bili narejeni na podlagi metode izračuna, ki jo podaja Pravilnik o
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Enačbe in
vhodni podatki, s katerimi je moč opraviti kontrolo brezhibnosti, so podani v predhodnem poglavju.
Vhodne podatke bi bilo možno izbrati tudi nekoliko drugače, saj je njihova variabilnost velika. Vhodne
podatke pa smo izbrali v mejah realnega, vendar v pesimistični varianti, ki pomeni strožjo kontrolo pred
nevarnostjo, ki jo projekt predstavlja za podzemno vodo.
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PREGLED UKREPOV ZA ZAŠČITO

11.1

Ukrepi, ki izhajajo iz Odlokov o varstvenih pasovih
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Investitor mora upoštevati vse ukrepe, prepovedi in omejitve, ki veljajo z občinskimi odloki o varstvenih
pasovih vodnih virov.
V Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za zavarovanje
voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 05/98) je v vplivnem varstvenem pasu - cona 3 prepovedano:
6.člen:
Samo v skladu z določili tega odloka je možno in dovoljeno na območjih znotraj varstvenih pasov vodnih
virov uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu.
Zaščitni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za nek zunanji varstveni pas, veljajo za vse znotraj
njega ležeče pasove.
10. člen:
V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati strupena agrotehnična sredstva.
11.člen:
V primeru, da posamezna parcela leži na območju različnih varstvenih pasovih z različnim režimom
varovanja, zanjo velja strožji režim varovanja.
12. člen:
za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti na investicijski program oceno vpliva predvidenega posega
na vodni vir, ki jo izdela pooblaščena zdravstvena institucija.
17. člen:
Lastniki zemljišč, ki gospodarijo z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih, morajo enkrat letno
posredovati pristojni inšpekciji podatke o vrstah in količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih
uporabljajo na površinah varstvenih pasov vodnih virov.
V Odloku o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 05/98) je določeno:
6.člen:
Samo v skladu z določili tega odloka je možno in dovoljeno na območjih znotraj varstvenih pasov vodnih
virov uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu.
Zaščitni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za nek zunanji varstveni pas, veljajo za vse znotraj
njega ležeče pasove.
8. člen:
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati:
- umetna gnojila, izdelana na bazi nitratov
- kakršnakoli kemična zaščitna sredstva v kmetijstvu.
V ožjem varstvenem pasu je pod določenimi pogoji dovoljeno izvajati proizvodno kmetijsko in obrtno
dejavnost v obstoječih objektih in površinah, za katere se ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti za
količino in kvaliteto pitne vode.
9. člen:
V širšem varstvenem pasu je prepovedano izvajati spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir.
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10. člen:
V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati strupena agrotehnična sredstva.
11.člen:
V primeru, da posamezna parcela leži na območju različnih varstvenih pasovih z različnim režimom
varovanja, zanjo velja strožji režim varovanja.
12. člen:
za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti na investicijski program oceno vpliva predvidenega posega
na vodni vir, ki jo izdela pooblaščena zdravstvena institucija.
17. člen:
Lastniki zemljišč, ki gospodarijo z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih, morajo enkrat letno
posredovati pristojni inšpekciji podatke o vrstah in količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih
uporabljajo na površinah varstvenih pasov vodnih virov.
V Odloku o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine
Domžale, št. 05/98) je določeno:
6.člen:
Samo v skladu z določili tega odloka je možno in dovoljeno na območjih znotraj varstvenih pasov vodnih
virov uporabljati gnojila in zaščitna sredstva v kmetijstvu.
Zaščitni ukrepi se seštevajo. Vsi ukrepi, ki veljajo za nek zunanji varstveni pas, veljajo za vse znotraj
njega ležeče pasove.
8. člen:
V ožjem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati:
- umetna gnojila, izdelana na bazi nitratov
- kakršnakoli kemična zaščitna sredstva v kmetijstvu.
V ožjem varstvenem pasu je pod določenimi pogoji dovoljeno izvajati proizvodno kmetijsko in obrtno
dejavnost v obstoječih objektih in površinah, za katere se ugotovi, da ne predstavljajo nevarnosti za
količino in kvaliteto pitne vode.
9. člen:
V širšem varstvenem pasu je prepovedano izvajati spremembo namembnosti in dejavnosti objektov, če
se s tem povečuje nevarnost za vodni vir.
10. člen:
V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati strupena agrotehnična sredstva.
11.člen:
V primeru, da posamezna parcela leži na območju različnih varstvenih pasovih z različnim režimom
varovanja, zanjo velja strožji režim varovanja.
12. člen:
za vse posege v varstvene pasove, ki jih omogoča in dovoljuje ta odlok, razen za gradnjo individualnih
stanovanjskih hiš, mora investitor pridobiti na investicijski program oceno vpliva predvidenega posega
na vodni vir, ki jo izdela pooblaščena zdravstvena institucija.
17. člen:
Lastniki zemljišč, ki gospodarijo z zemljišči v posameznih varstvenih pasovih, morajo enkrat letno
posredovati pristojni inšpekciji podatke o vrstah in količinah gnojil in kemičnih pripravkih, ki jih
uporabljajo na površinah varstvenih pasov vodnih virov.
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Ukrepi, ki so izhajajo iz Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih

Investitor mora upoštevati vse ukrepe in prepovedi, ki veljajo z Uredbo o varstvu voda pred
onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).
Bistveni ukrepi so:
5.člen:
Na območju iz 3. člena te uredbe letni vnos dušika iz živinskih gnojil ne sme presegati 170 kg N/ha
kmetijskih zemljišč v uporabi na ravni kmetijskega gospodarstva.
7. člen
(1) Ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaževanja voda z nitrati iz kmetijskih virov so določeni
zlasti:
z obdobji, v katerih je vnos določenih gnojil v tla ali na tla prepovedan;
s pravili gnojenja na strmih zemljiščih;
s pravili gnojenja na tleh, ki so nasičena z vodo, na poplavljenih tleh, zamrznjenih tleh ali tleh,
prekritih s snežno odejo;
s pravili gnojenja v bližini vodotokov;
z najmanjšimi zmogljivostmi skladišč za živinska gnojila, ki morajo presegati potrebe po
skladiščenju preko najdaljšega obdobja, ko je vnos živinskih gnojil v tla ali na tla prepovedan, razen
kadar je mogoče dokazati, da je mogoče živinska gnojila, ki presegajo dejanske zmogljivosti skladišč,
odstraniti na način, ki ne ogroža okolja;
z ukrepi za preprečevanje onesnaževanja voda z izcedki iz skladiščenja hlevskega gnoja;
s postopki pri gnojenju, vključno z odmerki in homogenostjo trosenja mineralnih in živinskih gnojil,
ki bodo vzdrževali izgube dušika v vode na sprejemljivi ravni;
z omejitvami vnosa gnojil v tla, kjer je treba upoštevati značilnosti ranljivega območja.
(2) Pri ukrepih iz prejšnjega odstavka je treba upoštevati vse razpoložljive znanstvene in tehnične
podatke v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja z nitrati in okoljevarstvene pogoje, ki so značilni za
območje, na katerega se ukrepi nanašajo.
8 .člen do 11.člen:
V teh členih so navedene časovne prepovedi gnojenja.
11.člen:
3) Če za območje okoli objekta za zajem pitne vode, ki je vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo, ni
določen vodovarstveni režim, sta do sprejetja vodovarstvenih režimov v skladu z zakonom, ki ureja
vode, vnos tekočih organskih gnojil v tla ali na tla in preoravanje trajnega travinja prepovedana v
razdalji 100 m od tega objekta.
13. člen:
(1) Gnojila je treba uporabljati v skladu s potrebami rastlin. Te se določijo na podlagi pričakovanih
pridelkov, tipov tal, razmer v tleh, podnebnih razmer, rabe zemljišč in drugih pridelovalnih razmer. Ob
upoštevanju navedenih dejavnikov mejna vrednost vnosa dušika v tla na posamezno enoto rabe
kmetijskih zemljišč pri gnojenju posameznih vrst kmetijskih rastlin ne sme presegati mejnih vrednosti, ki
so navedene v preglednici 4 iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Letni vnos dušika iz organskih gnojil na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč ne sme presegati
250 kg N/ha.
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15. člen
Za zagotovitev višje ravni varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov se na kmetijskih
gospodarstvih priporoča izvajanje dejavnosti v skladu s priporočili, ki jih ministrstvo, pristojno za okolje,
in ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, objavita na svojih spletnih straneh.
11.3

Ukrepi, ki so izhajajo iz Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS; Uradni list RS, št. 83/2012)

Investitor mora upoštevati vse ukrepe in prepovedi, ki veljajo z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih
(ZFfS; Uradni list RS, št. 83/2012)
Bistveni poudarki iz Zakona so:
-

-

-

-

-

11.4

FFS so namenjena zatiranju škodljivih organizmov na gojenih rastlinah, v odmerkih, navedenih v
navodilu za uporabo in ob upoštevanju dovoljenjih števil tretiranj v eni rastni dobi, časovnih
razmikov med posameznimi tretiranji in karenc (čakalnih dob).
ZFfS nalaga uporabniku omejitve glede uporabe FFS v neposredni bližini izvirov, vodotokov,
jezer in drugih površinskih voda ter objektov za preskrbo s pitno vodo. Uporabljati mora tudi
brezhibno delujoče in redno pregledane naprave za nanašanje FFS.
Pogoje glede pravilnega delovanja in način pregleda naprav določa Pravilnik o zahtevah glede
pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev ter o pogojih in načinu
izvajanja njihovih pregledov.
Uporabnik FFS mora biti še posebej pozoren pri tretiranju v neposredni bližini čebelnjakov,
posebnih območij, kamor spadajo vrtci, šole, bolnišnice, športna igrišča, domovi upokojencev in
ceste, ter v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti.
Po uporabi FFS mora uporabnik poskrbeti za odpadno embalažo in ostanke FFS. Teh ni
dovoljeno mešati s komunalnimi odpadki, ampak jih je treba odstranjevati v skladu s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki in embalažo. Pravilno očiščeno odpadno embalažo FFS poklicni
uporabnik odda distributerju, kjer je kupil FFS, na zbirnem mestu družb za ravnanje z odpadno
embalažo (DROE) ali neposredno DROE. Odpadna FFS se zbira na istih mestih kot odpadno
embalažo, vendar v ločenih zabojnikih. Ostanki FFS morajo biti v zaprti, ustrezno označeni,
originalni embalaži.
Ukrepi, ki so predvideni s projektno dokumentacijo

Po izvedeni investicijo bo letni vnos dušika iz živinskih gnojil 117 kg N/ha kar je manj od 170 kg N/ha
kmetijskih zemljišč, kar je določeno z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih
virov (Uradni list RS, št. 113/09, 5/13, 22/15 in 12/17).
Ob upoštevanju kmetijskih površin gnojenih z živinskimi gnojili 171,37 ha in staležu 285,25 GVŽ, bo
predstavljala obremenitev 1,66 GVŽ/ha, kar je tudi manj od dovoljene 2,5 GVŽ/ha.

11.5

Ukrepi, ki so predvideni z analizo tveganja

1.

Investitor ima kmetijska zemljišča znotraj ožjega (cona 1), širšega (cona 2) in vplivnega (cona 3)
varstvenega pasu. V ožjem varstvenem pasu so prepovedana umetna gnojila izdelana na bazi
nitratov. Prepovedana je tudi uporaba kakršnih koli kemičnih zaščitnih sredstev v kmetijstvu.
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2.

Predlagamo, da investitor znotraj ožjega varstvenega pasu za vodna vira Črnava in Homec,
zamenja rabo tal iz njivskih v travniške površine. Raziskave kažejo, da je vnos nitrata v
podzemno vodo na travnikih bistveno manjši kot na njivskih površinah.

3.

Prav tako predlagamo, da se na ožjih varstvenih pasovih čim bolj zmanjša vnos gnojevke, saj le
ta obremenjuje podzemno vodo tudi v mikrobiološkem smislu.

4.

Kot predlog navajamo še naslednje:
- investitor naj izvaja kolobarjenje na njivah, tako, da ima kmetija izdelane vsaj 3-letne kolobarje
- gnojenje naj bo izvedeno le na podlagi gnojilnih načrtov, ki upoštevajo analizo tal in odvzeme
hranil s pridelkom
- potrebno je analiziranje rastlinam dostopnega dušika pred osnovnim gnojenjem oz.
dognojevanjem.

5.

Uporaba fitofarmacevtskih sredstev mora biti usklajena z določbami:
Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 05/98)

6.

7.

8.

9.

10.

-

Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 05/98)

-

V Odloka o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 05/98).
Investitor mora upoštevati določbe Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (ZFfS; Uradni list RS, št.
83/2012) in Pravilnika o usposabljanju o ravnanju s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS,
št. 85/2013).
V Republiki Slovenije smejo biti v prometu in uporabi le registrirana FFS, oziroma FFS, za katera
je bilo izdano dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo
rastlin (UVHVVR) in jih je mogoče kupiti le v specializiranih prodajalnah.
Za zatiranje škodljivih organizmov naj se ne uporablja fitofarmacevtskih sredstev (FFS), ki
vsebujejo aktivne snovi s seznama aktivnih snovi. Seznam aktivnih snovi izdeluje ministrstvo,
pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto
najpozneje do konca novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v
Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o potencialu za spiranje aktivnih snovi v
podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na
ravni Evropske skupnosti ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za
obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje, in rezultatov
monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga vodi Agencija
Republike Slovenije za okolje. Seznam se objavlja na spletni strani ministrstva.
Seznam aktivnih snovi, ki se ne smejo uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih z
državnimi uredbami in na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih
vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda (KOPOP - zahteve POZ_FFSV,
VOD_FFSV): bentazon, s-metolaklor, terbutilazin, metamitron, izoproturon, mcpp, mcpp-p,
mcpa, dimetenamid, kloridazon, tritosulfuron, nikosulfuron, rimsulfuron, flurokloridon,
petoksamid, klopiralid, dikloprop-p, metalaksil-m, metazaklor, dicamba, metribuzin, flufenacet,
dimetaklor, klorotalonil, klorantraniliprol, triasulfuron. Veljavni seznam je podan v prilogi 6 tega
elaborata.
O uporabi fitofarmacevtskih sredstev mora upravljalec voditi obratovalni dnevnik (datum
uporabe, vrsta FFS, količina, izvajalec del).
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MONITORING

Glede na značilnosti posega, predvidene in predpisane varstvene ukrepe poseben dodaten monitoring
podzemne vode ni potreben.

13.

POVZETEK IN SKLEPNA OCENA

Na območju Zgornjih Jarš na lokaciji obstoječega kmetijskega gospodarstva, želi investitor širiti svojo
dejavnost. Širitev predstavlja gradnjo novega najsodobnejšega hleva za cca 180 krav molznic s vsemi
potrebnimi prostori, v katerega bi preselili krave iz obstoječih hlevov, kjer bi se pa sprostil prostor za
ostale kategorije živali in jim s tem omogočili primerne pogoje za rejo, katere zahtevajo vedno strožji
pogoji zakonodaje reje, v smislu dobrobiti – boljšega počutja živali. Poleg gradnje hleva bi širitev
predstavljala še gradnjo dveh okroglih jam za potrebe skladiščenja gnojevke in podaljšanja koritastih
silosov. Za omenjene posege je že bila izdelana Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa
podzemne vode za OPPN za širitev kmetije Černivec v Jaršah v občini Domžale, MAprojekt, MA 06/2019,
april 2019.
Širitev kmetijskega gospodarstva bo poleg novo zgrajenih objektov obsegala tudi povečanje staleža
živine iz 160 GVŽ na 285 GVŽ. Kmetijsko gospodarstvo bo po končani investiciji obdelovalo 171,37 ha
kmetijskih površin, kar je 20 ha več kot sedaj. Trenutna obremenitev dušika na hektar površine je okoli
75 kg N/ha, po investiciji pa se bo povečala na okoli 117 kg N/ha kmetijske površine. Predmetna analiza
tveganja obravnava sprejemljivost povečanega gnojenja kmetijskih površin znotraj vodovarstvenega
območja.
Investitor ima večino kmetijskih zemljišč znotraj vodovarstvenih območij, ki so sprejeta z občinskimi
odloki:
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, št. 05/98, 11/99).
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5 /98, 11/99)
- Odlok o varstvenih pasovih vodnega vira Homec in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, št. 5/98, 11/99).
Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I. II., III., IV., V. in DG I. in ukrepih za
zavarovanje voda (Ur. vestnik Občine Domžale, 5/98 in 11/99) ima investitor večina kmetijskih parcel
(okoli 92 ha) znotraj vplivnega varstvenega pasa z blagim režimom zavarovanja – cona 3. Razdalja med
kmetijskimi parcelami in zavarovanimi vodnimi viri (Č-1 do Č-5) je od 750 m do 3000 m.
Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, 5/98, 11/99) ima investitor kmetijska zemljišča znotraj:
− ožjega varstvenega pasu s strogim režimom zavarovanja – cona 1 (okoli 6,3 ha kmetijskih
zemljišč)
− širšega varstvenega pasu s sanitarnim režimom zavarovanja – cona 2
Glede na Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov Črnava in ukrepih za zavarovanje voda (Ur. vestnik
Občine Domžale, 5/98, 11/99) ima investitor kmetijska zemljišča znotraj:
− ožjega varstvenega pasu s strogim režimom zavarovanja – cona 1 (okoli 1,5 ha kmetijskih
zemljišč)
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širšega varstvenega pasu s sanitarnim režimom zavarovanja – cona 2.

Skladno z navodili Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, 64/04, 5/06,
58/11, 15/16) smo definirali tri možne scenarije razvoja nezgodnih dogodkov: normalni scenarij,
alternativni scenarij in scenarij najslabše možnosti. Relativna občutljivost za nitrate (S) je pri vseh
scenarijih pod mejo (S=1,5), ki jo določa Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.
l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16; priloga 2).
Na vodovarstvenih območjih je gnojenju treba nameniti posebno pozornost. Investitor je pri gnojenju in
rabi fitofarmacevtskih sredstev dolžan izvajati načela dobre kmetijske prakse.
V kolikor bo investitor dosledno upošteval vse prepovedi, omejitve in priporočila ocenjujemo, da bo
obravnavan poseg s stališča varovanja podzemne vode sprejemljiv.
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