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1.1. PODATKI O NOSILCU POSEGA 

 

Naziv posega, ki je predmet poročila 

 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – ETAPA 2 

 

Namen posega 

 

Namen posega je zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane. Na podlagi obstoječega stanja v 

prostoru je bilo ugotovljeno, da je za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane potrebno z 

ukrepi zagotoviti zadrževanje voda na pritokih Gradaščice in Horjulke, imenovana tudi Horjulščica (za 

namene preglednosti, nedvoumnosti in skladnosti z uredbo o DPN za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 

in 3/17 bomo vse navedbe omenjenega vodotoka v okoljskem poročilu podali z imenom Horjulka) ter 

s tem zmanjšati pretoke pri jezu na Bokalcah in urediti Mali graben na način, da bo dosežena zadostna 

prevodnost struge. Predmet obravnavanega posega so načrtovane prostorske ureditve, ki se nanašajo 

na izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika ter 

ureditve Horjulke in Ostrožnika na območju občine Dobrova-Polhov Gradec. 

 

Nosilec posega 

   

Ministrstvo za okolje in prostor 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

Hajdrihova ulica 28c 

1000 Ljubljana 

 

Oseba, ki je pri nosilcu posega odgovorna za izvedbo posega  

 

g. Roman Kramer (direktor) 

 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

Hajdrihova ulica 28c 

1000 Ljubljana 

 

Podpis odgovorne osebe je za uvodno stranjo poročila. 

1. PODATKI O NOSILCU POSEGA IN PREDLOŽENEM 

POROČILU 
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1.2. PODATKI O PREDLOŽENEM POROČILU  

 

Vodja izdelave poročila 

 

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol. 

 

Aquarius d.o.o. Ljubljana  

Cesta Andreja Bitenca 68  

1000 Ljubljana 

 

Podatki o osebah, ki so sodelovali pri izdelavi poročila ali njegovih delov po dejavnikih in njihovi 

strokovni usposobljenosti 

Prebivalstvo in zdravje 

ljudi: 

Hrup, zrak, vibracije: 

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Rado Marhold, dipl. inž. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

EMS, svetlobno onesnaževanje, poplavna in erozijska varnost, pitna voda: 

Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana  

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Narava: mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

mag. Martin Žerdin, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Zemljišča: Kmetijska zemljišča: 

dr. Tomaž Kralj, univ. dipl. inž. agr., AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. 

Ostala zemljišča: 

Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana  

Tilen Erjavec, mag. inž. gozd., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Tla: Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Voda: Površinske vode: 

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad., VGB MARIBOR d.o.o. 

Alenka Kovačič, univ. dipl. biol., VGB MARIBOR d.o.o. 

Tijana Mičić, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž., VGB MARIBOR d.o.o. 

mag. Marko Mavec, Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. 

dr. Nives Vrbič Kugonič, univ. dipl. biol., Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. 

Podzemne vode: 

Grega Juvan, univ. dipl. inž. geol., IRGO Consulting d.o.o. 

dr. Vojkan Jovičić, univ. dipl. inž. grad., IRGO Consulting d.o.o. 

Zrak: Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Rado Marhold, dipl. inž. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Podnebje:  Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Materialne dobrine: Gozdarstvo, vodne pravice: 

Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

mag. Lea Pačnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

dr. Maja Sopotnik, univ. dipl. biol., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana  

Tilen Erjavec, mag. inž. gozd., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Kmetijstvo: 

dr. Tomaž Kralj, AGRARIUS, tla in okolje, Tomaž Kralj s.p. 
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Vibracije: 

Boštjan Peršak, univ. dipl. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Rado Marhold, dipl. inž. fiz., EPI SPEKTRUM d.o.o. 

Kulturna dediščina: Barbara Jerman, univ. dipl. geog. in prof. zgod., AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 

Krajina in njen značaj: Timotej Mišič, univ. dipl. inž. kraj. arh., VGB MARIBOR d.o.o.  

mag. Smiljan Juvan, univ. dipl. inž. grad., VGB MARIBOR d.o.o. 

Alenka Kovačič, univ. dipl. biol., VGB MARIBOR d.o.o. 

 

Podpisi izdelovalcev poročila so za uvodno stranjo poročila. 

 

1.3. PODLAGA ZA UMESTITEV POSEGA V PROSTOR 

 

Podlage za umestitev v prostor so: 

• Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega 

dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 3/17) 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 

63/13, 72/13, 56/14, 17/15, 17/18, 73/18, 25/19, 78/19) 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni 

del ŠG-471 (Uradni list RS, št. 53/18) 

 

Etapa 2 vodnih ureditev, načrtovanih v državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec, zajema ureditve 

na območju Občine Dobrova – Polhov Gradec in sicer izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z 

ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami. 

 

Podatki iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec  

 

3. člen 

(načrtovane prostorske ureditve) 

 

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje ureditve: 

- regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami; 

- razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami; 

- suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, 

Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami; 

- ureditve na območju Gradaščice in Kozarij; 

- ureditev Božne in Male vode skozi Polhov Gradec z objekti in pripadajočimi ureditvami; 

- spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z 

rekultivacijo zemljišč; 

- prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture; 

- okoljevarstveni ukrepi. 

 

8. člen 

(ureditve na območju suhega zadrževalnika Razori) 

 

(1) Nasip z oznako ZR.N se med naselji Dobrova, Razori in Stranska vas zgradi v obliki črke »L«. 

Trasa nasipa se začne med profiloma P2 in P3 na višinski koti 307,50 m nadmorske višine, ki je 

višinska kota celotnega nasipa. Trasa nasipa poteka med profiloma P8 in P30 vzporedno z državno 

cesto R3-641 Dobrova–Polhov Gradec in odmaknjeno od nje za približno 80 m. Na tem delu se trasa 

nasipa zvezno dviguje zaradi padca terena. Med profiloma P30 in P76 se trasa nasipa postopoma 

odmika od ceste, v profilu P76 pa zavije pravokotno proti severu. Med profiloma P70 in P72 je iztočni 

objekt. Nasip se zaključi v profilu P75 ob javni poti JP-567221 Stranska vas–Bokalce. 
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(2) Elementi nasipa suhega zadrževalnika Razori: 

- krona nasipa je na koti 307,50 m nadmorske višine; na območju križanja nasipa s strugo 

Gradaščice je višina nasipa 4 m, na območju struge Horjulke pa 5,5 m; 

- maksimalna gladina poplavne vode znotraj nasipa je na koti 307,00 m nadmorske višine; 

- volumen zadrževalnega prostora: 1.200.000 m3; 

- naklon zračne in vodne strani: 1:3; 

- širina krone nasipa: 3,0 m; 

- dolžina nasipa: 1 500 m; 

- nasip je zatravljen in neprepustno izveden; 

- tesnjenje: bentonitna plast in plast gline; 

- varnostna višina nasipa je minimalno 0,5 m; 

- varnostni preliv za zagotavljanje pretoka katastrofalnih visokih vod Q5000. 

 

(3) V območju suhega zadrževalnika Razori se po kroni nasipa izvede zatravljena utrjena vzdrževalna 

pot. Dostop za vzdrževanje nasipa in do njivskih površin na območju zadrževalnega prostora se 

zagotovi z dvema deviacijama poljskih poti preko nasipa. 

 

(4) Elementi iztočnega objekta z oznako ZR.1: 

- talna zapornica na strugi Gradaščice širine 11,0 m, višine 3,5 m; 

- visokovodni preliv z loputasto zapornico širine 14,0, višine 3,6 m; 

- podslapje dolžine 40 m in prehod v naravno strugo dolžine 30 m; 

- dodatni varnostni preliv širine 20 m, višine 2,5 m; 

- most z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 307,00 m nadmorske višine, razponom 14 m 

in širine 3,5 m; 

- objekt za upravljanje na nasipu tlorisnih dimenzij 4,5 m x 3,5 m in višine 3,5 m z ograjo in 

predelno steno med objektom in potjo na kroni nasipa. 

 

(5) Izvede se deviacija javne poti JP-567221 Stranska vas–Bokalce z oznako ZR.C1 na 307,50 m 

nadmorske višine v dolžini 380 m. Normalni prečni profil je 2 x 2,5 m in ima obojestransko 0,75 m 

široko bankino. Med profiloma P12 in P13 deviacije ZR.C1 se izvede cevni prepust z oznako 

ZR.C1.P1 premera 1,4 m in v dolžini 12 m. 

 

(6) Preko nasipa zadrževalnika Razori se v profilu P78 izvede deviacija poljske poti z oznako ZR.C2 v 

dolžini 100 m v makadamski izvedbi. Normalni prečni profil je 3,5 m. V profilu P78 se izvede cevni 

prepust z oznako ZR.C2.P1 premera 0,6 m in v dolžini 5 m. 

 

(7) Preko nasipa zadrževalnika Razori se v profilu P27 izvede deviacija poljske poti z oznako ZR.C3 v 

dolžini 25 m v makadamski izvedbi. 

(8) Preko nasipa zadrževalnika Razori se v profilu P12 izvede deviacija lokalne ceste LC213051 

Dobrova–Stranska vas z oznako ZR.C4 v dolžini 20 m v asfaltni izvedbi. 

 

(9) V profilu P56 se izvede cevni prepust z oznako ZR.P za povezavo opuščenega rokava Horjulke in 

nove struge Horjulke premera 0,6 m in dolžine 40 m. 

 

(10) Znotraj zadrževalnika Razori se izvedeta dva jarka z oznako ZR.J, ki zagotavljata odtok iz 

depresij do zaporničnega objekta: 

- ZR.J1: med profiloma P44 in P49, povezuje opuščen rokav Horjulke; 

- ZR.J2: od profila P56 opuščenega rokava Horjulke do profila P70, kjer se izliva v Gradaščico. 

-  

(11) Na kmetijskih zemljiščih, na katerih je razlivno območje znotraj zadrževalnika Razori, je 

dovoljena gradnja in vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture na način, da se volumen 

zadrževalnega prostora ne zmanjša. 

(12) V primeru nanosov se zadrževalni prostor suhega zadrževalnika Razori očisti. Za zagotavljanje 

ustrezne pretočnosti strug vodotokov, zaporničnega objekta ter mostnih in inundacijskih odprtin je 

obvezno njihovo redno vzdrževanje. 
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9. člen 

(vodenje in upravljanje suhega zadrževalnika Razori in razbremenilnika 6a) 

 

Zagotovi se daljinsko vodenje in upravljanje suhega zadrževalnika Razori in razbremenilnika 6a, ki 

pridobiva podatke iz naslednjih vodomerskih postaj na Horjulki in Gradaščici: 

- vodomerna postaja na Horjulki na mostu v Brezjah; 

- vodomerna postaja Dvor na Gradaščici; 

- vodomerna postaja na mostu čez Gradaščico v Šujici; 

- vodomerna postaja Bokalce (kontrolni prerez); 

- vodomerna postaja na jezu na pregradi; 

- vodomerna postaja na Dolgem mostu (železniški most) in križanju južne obvoznice z Malim 

grabnom; 

- na mostu čez Božno v Polhovem Gradcu. 

 

10. člen 

(ureditve na območju Gradaščice) 

 

(1) Na območju Gradaščice se izvedejo naslednje ureditve: 

- visokovodni nasip v Dolenji vasi; 

- visokovodni nasip ob Krnici; 

- regulacija Gradaščice na dveh odsekih; 

- nadvišanje ne kategorizirane ceste; 

- zamenjava mostu; 

- prepusti in čiščenje inundacijskih odprtin; 

- zasipi terena; 

- sanacija obstoječe regulacije Gradaščice; 

- čiščenje struge obstoječe regulacije Gradaščice. 

 

(2) Na območju obstoječega nasipa v Dolenji vasi se izvede višji in daljši visokovodni nasip z oznako 

G.VVND.1 dolžine 350 m in višine do 1,5 m. Kota krone nasipa je 346,30 m n. v. ob cesti in 345,40 m 

n. v. na dolvodnem zaključku. 

 

(3) Na levem bregu se med profiloma P100 in P101 pravokotno na strugo Gradaščice in vzporedno s 

pritokom vodotoka Krnica izvede nasip z oznako G.VVNL.1 dolžine 105 m, krona nasipa je na višini 

od 312,7 do 313,0 m nadmorske višine. 

 

(4) Izvedeta se dve regulaciji Gradaščice z oznako G.S: 

- G.S4: dolžine 305 m in širine dna 10 m; v profilih P82, P91 in P95 se znižajo talni pragovi z 

oznakami G.TP1, G.TP2 in G.TP3; 

- G.S5: dolžine 215 m in širine dna 10 m. 

 

(5) Regulaciji z oznakama G.S4 in G.S5 imata poglobljeno dno do 0,7 m glede na obstoječe stanje. 

Obstoječi pragovi se znižajo do 1,5 m. Brežine se izvedejo v naklonu od 1:1 do 1:3. Strugi se pri obeh 

regulacijah širita obojestransko. 

 

(6) Izvedeta se cesti z oznako G.C: 

- G.C1: nadvišanje nekategorizirane ceste dolžine 110 m in širine 2,0 m, z obojestransko 

bankino širine 0,5 m in dvema uvozoma do zasebnih zemljišč; 

- G.C2: prestavitev nekategorizirane ceste dolžine 80 m in širine 2,0 m, z obojestransko bankino 

širine 0,5 m. 

 

(7) V profilu P101 se zamenja most z oznako G.M1 z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 

312,00 m nadmorske višine, razponom dolžine 10,0 m in širine 2,5 m. 
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(8) Na cesti Dobrova–Šujica se izvedejo prepusti z oznako G.P: 

- G.P2: premera 0,8 m z žabjim poklopcem; 

- GP3: premera 0,8 m; 

- G.P1: čiščenje obstoječe inundacijske odprtine. 

 

(9) Ob regulacijah G.S4 in G.S5 se izvedejo trije zasipi terena z oznako G.Z: 

- G.Z1: na 310,35 do 310,80 m nadmorske višine; 

- G.Z2: na 311,00 do 311,65 m nadmorske višine; 

- G.Z3: na 312,00 m nadmorske višine. 

 

(10) Izvedejo se sanacije obstoječe regulacije Gradaščice z oznako G.S: 

- G.S1 dolžine 1430 m; 

- G.S2 dolžine 1245 m; 

- G.S3 dolžine 370 m. 

 

(11) Vzdrževanje Gradaščice obsega: 

- obnovo in pomladitev obrežne vegetacije; 

- odstranjevanje plavja na mostovih in obrežjih; 

- odstranjevanje plavin na zastajajočih odsekih; 

- odstranjevanje zarasti s prodišč; 

- sprotno sanacijo erozijskih zajed in spodkopanih zavarovanj z utrditvami iz kamna, lesa in 

vegetacije; 

- vertikalno stabilizacijo struge na mestih, kjer nastaja prekomerno poglabljanje s talnimi 

pragovi. 

 

(12) Izvede se čiščenje struge z redčenjem obrežne zarasti in odstranitvijo odmrle zarasti, pomladitvijo 

zarasti in obnovitvijo obrežnih zavarovanj. Poškodovani nizki pragovi iz skal in lesenih oblic se 

sanirajo v enakem materialu. 

 

11. člen 

(ureditve na območju regulacije Ostrožnika) 

 

(1) Na območju regulacije Ostrožnika se izvedejo naslednje ureditve: 

- regulacija Ostrožnika na dveh odsekih; 

- zamenjava treh mostov; 

- deviaciji dveh nekategoriziranih cest. 

 

(2) Izvedeta se regulaciji Ostrožnika z oznako O.S: 

- O.S1: za preusmeritev iztoka Ostrožnika v Gradaščico nad iztočnim objektom v dolžini 130 m. 

Nova struga ima dno širine 4,0 m. Opuščena struga se rekultivira z zasipom, delno pa 

preoblikuje v opuščen rokav; 

- O.S2: z njo se zagotovi poplavna varnost Stranske vasi, izvede se v dolžini 515 m. Dno nove 

struge je široko 2,0 m, globina vodotoka do 2 m in nagib brežin med 1:1,5 in 1:2,5; 

- vznožje regulacij O.S1 in O.S2 se utrdi s skalami, na konkavah in izpostavljenih delih pa se 

izvede dodatno sidranje z lesenimi piloti. Med profiloma P5 in P12 regulacije z oznako O.S2 

se desno brežino zavaruje z betonom. 

 

(3) Na regulaciji O.S2 se zamenjajo trije mostovi z oznako O.M: 

- O.M1: izvede se z razponom 7 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 2,1 m; 

- O.M2: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 1,8 m; 

- O.M3: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 1,8 m. 

 

(4) Ob regulaciji O.S2 se izvedeta dve deviaciji nekategorizirane ceste z oznako O.C: 

- O.C1: dolžine 65 m; 

- O.C2: dolžine 25 m. 
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12. člen 

(ureditve na območju regulacije Horjulke) 

 

(1) Na območju regulacije Horjulke se izvedejo naslednje ureditve: 

- sonaravna regulacija Horjulke; 

- regulacija Horjulke z obrežnimi zidovi; 

- razbremenilni jarek; 

- nasip; 

- odvodnjavanje zalednih voda meteorne vode med nasipom in cesto; 

- sanacija struge Horjulke; 

- čiščenje struge Horjulke. 

 

(2) Sonaravna regulacija H.S2 se izvede med profiloma P43 in PS28 kot prestavitev v dolžini 640 m, 

širina dna struge je od 6 do 12 m. Globina vodotoka je do 2,5 m, naklon brežin je od 1:1 do 1:5. 

 

(3) Regulacija H.S3 se izvede od profila P81 do profila P96 v dolžini 265 m, širina dna struge je 7 m. 

Na levem bregu se med profili P91 in P96 izvede obrežni zid z oznako H.OZL.1 dolžine 95 m in 

višine 3 m. Na desnem bregu se med profili 91 in 96 izvede obrežni zid z oznako H.OZD.1 dolžine 70 

m in višine 3 m. 

 

(4) Izvede se razbremenilni jarek z oznako H.RJ v dolžini 225 m, širine 12 m in višine 1 m. 

Razbremenilni jarek H.RJ poteka od nasipa z oznako H.VVNL.1 do profila P84 regulacije H.S3. Pod 

državno cesto R3-641 Dobrova–Polhov Gradec se izvedejo tri inundacijske odprtine z oznako H.IO 

širine 3,0 m in višine 1,5 m. 

 

(5) Vzporedno z obstoječim plinovodom M3 se južno od lokalne ceste LC 067021 Dobrova–Horjul 

izvede nasip z oznako H.VVNL.1 dolžine 675 m, širine 2 m, višine do 2 m. Krona nasipa je na višini 

od 307,04 do 309,10 m nadmorske višine. 

 

(6) Med profiloma P1 in P43 se izvede sanacija struge Horjulke z oznako H.S1 v dolžini 1 340 m. 

 

(7) Izvede se čiščenje struge z redčenjem obrežne zarasti, odstranitvijo odmrle zarasti, pomladitvijo 

vegetacije in sanacijo zajed na celotnem odseku. 

 

(8) Vzdrževanje Horjulke obsega: 

- redno čiščenje struge in čiščenje struge z odstranitvijo naplavin; 

- razbremenilni jarek Horjulke na območju Dobrove mora biti redno košen, da se prepreči rast 

druge vegetacije, kar velja tudi za nasip nad cesto; 

- inundacijske odprtine na državni cesti R3-641 Ljubljana–Dobrova in predvsem mostna 

odprtina morajo biti redno pregledovane in po potrebi čiščene, zagotovi se redno redčenje 

zarasti na celotni strugi Horjulke znotraj obravnavanega območja. 

 

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 377 Gramoznica Gameljne – za vzhodni del 

ŠG-471 (Uradni list RS, št. 53/18) 

 

S tem odlokom se načrtujeta odlaganje izkopnega materiala do kapacitete 170.000 m3 v okviru 

izgradnje protipoplavnih ukrepov, ki se načrtujejo z Državnim prostorskim načrtom za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni 

list RS, št. 72/13) (v nadaljnjem besedilu: DPN), in sanacija opuščene gramoznice Gameljne – vzhodni 

del v površine, primerne za kmetijsko dejavnost. 

V spodnjih odstavkih so navedeni členi Odloka ki opredeljujejo rešitve in ukrepe za varstvo okolja in 

naravnih virov. 
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11. člen 

(varstvo vode in podtalnice) 

 

(1) Deponijo je treba urediti tako, da je v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda s 

površin deponije. Natančen obseg zadrževanja in ponikanja padavinske vode se določi v projektni 

dokumentaciji. 

 

(2) Odvajanje padavinskih voda s površin deponije se uredi z izvedbo zatravljenega ponikovalnega 

jarka ob vznožju ježe. 

 

(3) Posegi morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da ne pride do poslabšanja stanja voda in da je 

omogočeno varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 

 

(4) Območje OPPN se nahaja na ožjem vodovarstvenem območju z manj strogim vodovarstvenim 

režimom VVO II B vodovarstvenega območja za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja. Pri 

načrtovanju in izvedbi načrtovanih ureditev je treba dosledno upoštevati vse omejitve in pogoje 

Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja (Uradni list RS, št. 

43/15) in Uredbe o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, 

ogroženega zaradi fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Uradni list 

RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1, 120/04 in 7/06). 

 

12. člen 

(varstvo zraka) 

 

V času izvedbe gradbenih del se ob suhem in vetrovnem vremenu z vlaženjem preprečuje prašenje 

odkritih delov deponije in JPP-720552. Preprečujeta se nenadzorovan raznos materiala z gradbišča in 

prašenje s prometnih, delovnih ter drugih odprtih površin. 

 

13. člen 

(varstvo tal) 

 

(1) Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in skladiščiti tako, da se ohranita njena 

plodnost in količina. Prst se uporabi za sanacijo in rekultivacijo deponije. 

 

(2) Deponiranje zemljine, v kateri je možnost prisotnosti invazivne rastlinske vrste japonski dresnik 

(Fallopia japonica) oziroma češki dresnik (Fallopia x bohemica) se izvede tako, da sta preprečena 

njena nadaljnja razrast in razmnoževanje. 

 

(3) Na območju OPPN je dopustno odlagati samo neonesnažene zemeljske izkope, katerih lastnosti so 

skladne s predpisi s področja odlaganja odpadkov. 

 

(4) V času izvedbe deponiranja materiala in sanacijskih del se na kmetijskih zemljiščih ob JPP-720552 

in deponiji izvaja monitoring stanja kmetijskih zemljišč. 

 

14. člen 

(varstvo pred hrupom) 

 

(1) Območje OPPN je v skladu z OPN MOL ID opredeljeno kot območje IV. stopnje varstva pred 

hrupom. Območje na vzhodu meji na območje naselja Spodnje Gameljne (EUP ŠG-337), ki je v 

skladu z OPN MOL ID opredeljeno kot območje III. stopnje varstva pred hrupom. 

 

(2) V primeru prekomerne obremenitve s hrupom zaradi tovornega prometa in izvajanja gradbenih del 

na meji s stanovanjskim naseljem je treba zagotoviti ustrezno zvočno zaščito. 
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(3) Pred začetkom urejanja območja OPPN je treba izdelati načrt izvajanja del, ki mora biti pripravljen 

tako, da je ob njegovem izvajanju začasna obremenitev s hrupom na dovoljeni ravni. 

 

15. člen 

(varovanje pred svetlobnim onesnaženjem okolja) 

 

Pri osvetljevanju odprtih površin je treba upoštevati ukrepe za zmanjševanje emisij svetlobe v okolje, 

ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 

16. člen 

(ravnanje z odpadki) 

 

(1) V času izvedbe deponiranja materiala se invazivne rastlinske vrste zatira z rednim mulčenjem (vsaj 

enkrat na dva tedna), kar bo slabilo njihovo rast in preprečevalo širjenje na okoliška zemljišča. 

 

(2) V času izvedbe sanacije in rekultivacije deponije se po razgrnitvi zgornje plasti plodne zemlje 

površina deponije sfreza, založno pognoji in poseje s travnato deteljno mešanico, ki se jo v 

nadaljevanju mulči, dokler se invazivne rastline ne pojavljajo več. 

 

(3) Po izvedeni sanaciji se do končne vzpostavitve kmetijskih zemljišč najmanj dvakrat na leto izvaja 

monitoring prisotnosti invazivnih rastlin. 

 

17. člen 

(varstvo pred poplavami) 

 

(1) Območje načrtovane deponije posega na poplavno območje Gameljščice. Izvede se naslednje 

ukrepe: 

– brežine deponije se zaradi preprečevanja erozije ustrezno zatravi, 

– ob vznožju južne brežine deponiranega materiala se za odvajanje viškov vode z območja deponije 

izvede zatravljen ponikovalni jarek, 

– deponiranje materiala na skrajnem jugozahodnem delu deponije se izvede na koncu odlaganja, 

– za zagotovitev poplavnega koridorja se ohranjajo višinske kote prelivanja na makadamski javni poti 

za pešce JPP-720552, ki poteka ob zahodni strani deponije v smeri sever–jug. Na severnem delu 

prelivnega odseka se ohranja višinska kota 294,47 m n. v., v osrednjem delu 294,31 m n. v. ter na 

južnem delu 294,47 m n. v. Višinske kote so opredeljene z elaboratom: Hidrološko hidravlična analiza 

s kartami poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne nevarnosti za ureditev gramoznice 

Gameljne, IZVO-R d.o.o., štev. projekta 15-0573/IDP, februar 2018. 

 

(2) Za zagotovitev obstoječega poplavnega koridorja (tok poplavnih vod Gameljščice z južnega 

območja gramoznice do starih rokavov reke Save) se nivo terena izven območja deponije ohranja na 

obstoječih višinskih kotah. 

 

(3) Pri izvedbi deponije je treba zagotoviti, da se ne poveča obstoječe stopnje ogroženosti na 

poplavnem območju in izven njega. 

 

21. člen 

(obveznosti investitorja in izvajalcev) 

 

(1) Pred pričetkom deponiranja materiala je treba izdelati načrt za sanacijo s končno ureditvijo za 

vzpostavitev najboljših kmetijskih zemljišč ter program monitoringa. 

 

(2) Treba je zagotoviti popoln nadzor in sledljivost v deponijo vgrajenega materiala ter preprečiti 

odlaganje odpadkov neprimerne in nepredvidene sestave. V času izvedbe deponiranja materiala in 

sanacijskih del se območje deponije ogradi in vzpostavi popolna kontrola pristopa. 

 



                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  10 

(3) Izvedba deponiranja materiala in sanacijskih del je dopustna med delovnimi dnevi, od ponedeljka 

do petka, med 8. in 17. uro. 

 

(4) Za zagotavljanje prometne varnosti med gradnjo objektov ter za zagotavljanje kakovosti bivalnega 

okolja med gradnjo in po njej imajo investitor in izvajalci upoštevati naslednje obveznosti: 

– pred pričetkom izvajanja prevozov viškov materiala do deponije se preveri nosilnost JPP-720552. 

Vozišče in brežino se po potrebi sanira in ustrezno utrdi. Zagotovi se izvedba vozišča s površinsko 

protiprašno zaščito. Stanje JPP-720552 se preverja in v primeru poškodb se vozišče ustrezno 

rekonstruira. Po končanju vseh gradbenih del se JPP-720552 ponovno nameni prvotnemu namenu 

(javna pot za pešce), 

 

– pred pričetkom izvajanja prevozov materiala se pred morebitnimi poškodbami ustrezno zaščitita 

obstoječi obeležji ob JPP-720552 (kapelica, križ), ki sta pomembni za značaj prostora. Dopustna je 

prestavitev na začasno lokacijo. Po zaključku del se obe obeležji vrneta na izhodiščno lokacijo. Če to 

ni mogoče, se s predstavniki lokalne skupnosti poišče nadomestna lokacija, 

 

– za potrebe srečevanja tovornih vozil na JPP-720552 se na severni strani poti, na medsebojni razdalji 

približno 300 m, uredijo začasna izogibališča za tovorna vozila. Izogibališča se uredijo tako, da se v 

primeru izliva, nevarne snovi prestreže z lovilci olj, 

 

– pri prevozu po javnih prometnih površinah se sipki tovor prekriva. Zagotovi se čiščenje vozil pri 

vožnji z območja gradnje na javne prometne površine, 

 

– izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorbcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih 

derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva morajo 

biti takoj dostopna. V primeru nesreče z izlivi nevarnih snovi je treba tla takoj sanirati in odpadke 

predati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. 

Pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe. 

 

-škoda na kmetijskih zemljiščih, ki bi nastala na podlagi določil četrtega odstavka 13. člena tega 

odloka, se sanira ali se glede na značilnosti zemljišča ustrezno denarno nadomesti. 

 

 

1.4. PODATKI O CELOVITI PRESOJI VPLIVOV NA OKOLJE 

 

Celovita presoja vplivov na okolje 

Postopek celovite presoje vplivov na okolje je bil izveden v skladu z okoljsko zakonodajo. Za 

postopek celovite presoje vplivov na okolje je bilo izdelano Okoljsko poročilo za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Aquarius d.o.o. Ljubljana, št. naloge 1224-10 OP, 

marec 2011, dopolnitve maj 2011, oktober 2012, januar 2013). 

 

Pristojno ministrstvo je 23. 4. 2013 izdalo Odločbo (št. 35409-274/2009/42), s katero ugotavlja, da so 

vplivi izvedbe plana sprejemljivi ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in monitoringa, ki je sestavni del 

Uredbe o državnem prostorskem načrtu. 

 

Obveza pridobitve okoljevarstvenega soglasja 

Po Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15, 26/17 in 105/20), v nadaljevanju Uredba) se ureditev zadrževalnika Razori, na podlagi 

meril iz Priloge 2, uvršča v kategorijo »E.II.7 Zadrževalnik proda ali hudourniške vode prostornine 

najmanj 250.000 m3«, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna. 

Po Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15, 26/17 in 105/20)se ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika, na podlagi meril iz 

Priloge 1, uvršča v kategorijo E.II.8 Regulacije in objekti za zaščito pred poplavami v dolžini več kot 

500 m, razen nujnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževanju in obnovi takih objektov, 
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za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi 

lahko imeli pomembne vplive na okolje.  

 

Načrtovane vodnogospodarske ureditve so zelo obsežne in se izvajajo na območjih z varstvenim 

statusom, zato po dogovoru s predstavniki ARSO predhodni postopek ni izveden, temveč se je 

pristopilo neposredno k pridobivanju okoljevarstvenega soglasja. 

 

Izdelava PVO za oddajo vloge za OVS 

 

Nosilec posega Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana se je odločil, da pristopi k 

pridobivanju okoljevarstvenega soglasja s projektno dokumentacijo na nivoju Idejnega projekta, kar je 

v skladu z veljavno zakonodajo. Ker nekatere vsebine Poročila o vplivih na okolje (npr. opis 

organizacije gradbišča, načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, itd.), v skladu z Uredbo o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 

36/09 in 40/17), zahtevajo podatke na nivoju Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, so bile le 

te izdelane na osnovi strokovnega znanja izdelovalcev poročila o vplivih na okolje ter po posvetu z 

izdelovalci projektne dokumentacije (podjetja IZVO-R d.o.o.).  

 

Dopolnitev PVO po pozivu ARSO februar 2019 

Poročilo o vplivih na okolje in Dodatek za presojo vplivov na varovana območja narave sta bila 

dopolnjena po pozivu ARSO k dopolnitvi vloge za izdajo OVS, št. 35402-43/2018-3 z dne 

29.11.2018.  

 

Vsebina dopolnitev je razvidna iz tekstualne priloge 10.1. 

 

Aneks k PVO september 2020 

Aneks k PVO vključuje dopolnitve/popravke/posodobitev Poročila o vplivih na okolje (Aquarius 

d.o.o. Ljubljana, september 2018, dop. februar 2019) in sicer v poglavjih 1.4. Podatki o celoviti presoji 

vplivov na okolje, 2.1. Lokacija, velikost, zmogljivost ali obseg posega (navedba parcel na katerih je 

predviden poseg), 9.3. Skupno območje pomembnega vpliva (med pripravljalnimi deli in gradnjo) in 

11.2. Opozorila o celovitosti in pomanjkljivosti poročila. Sestavni del Aneksa sta tudi posodobljeni 

grafični prilogi 5. Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi (5.1 Območje 

pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med pripravljalnimi deli in gradnjo, 5.2. Območje 

pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med obratovanjem). Aneks je bil izdelan kot 

samostojen elaborat. 

 

Dopolnitev PVO po pozivu ARSO k izjasnitvi april 2021 

Poročilo o vplivih na okolje in Dodatek za presojo vplivov na varovana območja narave sta bila 

dopolnjena po pozivu ARSO k izjasnitvi v postopku pridobivanja OVS, št. 35402-43/2019-44 z dne 

16.2.2021.  

 

Prav tako so bile v dopolnitev poročila prenesene vsebine Aneksa k PVO (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 

september 2020). 

 

Vsebina dopolnitev je razvidna iz tekstualne priloge 10.2. 
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2.1. LOKACIJA, VELIKOST, ZMOGLJIVOST ALI OBSEG POSEGA 

2.1.1. LOKACIJA POSEGA 

 

Poseg je lociran v občini Dobrova - Polhov Gradec (slika spodaj). 

 
Slika 1: Območje protipoplavnih ureditev porečja Gradaščice - Etapa 2 (meja DPN) 

2.1.2. VELIKOST POSEGA 

 

Višina visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori pri krožišču je 1,2 m, pri uvozu proti občini in 

vrtcu pa 0,4 m. Dolžina nasipa je 1500 m do ceste Dobrova-Stranska vas, dodatni nasip severno od 

ceste pa je dolg 200 m. Krona nasipa je predvidena na koti 307,50 m n.m. Na območju križanja z 

Gradaščico je nasip visok približno 4 m, maksimalna višina na območju sedanje struge Horjulke, kjer 

je teren tudi najnižji, pa je 5,5 m. Suhi zadrževalnik Razori bo imel volumen zadrževalnega prostora: 

1.200.000 m3. Prostornina nasipa je 81.000 m3. Uredile se bodo tudi ceste na območju zadrževalnika. 

 

Dolžina ureditev odseka Gradaščice od izpustnega objekta zadrževalnika do mostu na cesti Dobrova-

Stranska vas je 1245 m, dolžina odseka od mostu na cesti v Stransko vas do mostu na cesti Dobrova-

Šujica pa 370 m. Dolžina ureditev odseka Gradaščice dolvodno od visokovodnega nasipa 

zadrževalnika do meje z MOL je približno 860 m. 

 

2. VRSTA IN ZNAČILNOST POSEGA  
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Ureditev Ostrožnika na območju zadrževalnika Razori bo zajemala opustitev sedanjega izlivnega dela, 

ki se delno zasuje in rekultivira, delno pa preoblikuje v opuščen rokav, v katerega se zbirajo zaledne 

vode (prestavitev potoka Ostrožnik, širina struge v dnu 4 m, dolžina 130 m). Ureditve Ostrožnika 

skozi Stransko vas bodo obsegale izdelavo nove struge širine do 8 m (obstoječa ~ 5 m), povprečen 

naklon brežin 1:2, dolžina 515 m. 

 

Sonaravna ureditev Horjulke ob zadrževalniku Razori bo zajemala prestavitev sedanje struge Horjulke 

proti jugu (proti regionalni cesti Ljubljana – Dobrova) na dolžini 640 m. Karakteristične dimenzije 

ureditev v sklopu regulacije Horjulke od mostu v Razorih do visokovodnega nasipa Zadrževalnika 

Razori (do predvidene sonaravne prestavitve struge Horjulke v sklopu izvedbe visokovodnega nasipa 

zadrževalnika) so: ureditev struge - širina v dnu 7 m, naklon brežin 1:2, dolžina 265 m; obrežni zid na 

levem bregu - višina 3 m, dolžina 95 m, obrežni zid na desnem bregu - višina 3 m, dolžina 70 m. 

Vzdrževalna dela na strugi Horjulke od izliva do zadrževalnika Razori bodo potekal na dolžini 

približno 920 m. 

 

Dodatni nasip ob Horjulki med regionalno cesto oziroma Dobrovo in strugo Horjulke je visok od 1 do 

2 m. Brežine so predvidene v nagibu 1:2, krona pa je široka 2 m. Krona nasipa poteka vzporedno z 

gladinami visokih vod (varnostna višina je 0,5 m). Na spodnjem zaključku ob regionalni cesti 

(inundacijski prepust) je nasip na koti 307,04 m n.m, na zgornjem zaključku pa na koti 309,10 m n.m. 

Nasip je dolg 675 m. 

2.1.3. ZMOGLJIVOST ALI OBSEG POSEGA 

 

Poseg obsega ureditve na območju suhega zadrževalnika Razori, ureditve na Gradaščici, ureditve na 

potoku Ostrožnika in ureditve na Horjulki. Suhi zadrževalnik Razori bo imel volumen zadrževalnega 

prostora 1.200.000 m3. 

2.1.4. OBMOČJE POSEGA 

 

Poseg zajema območje med naselji Dobrova, Razori in Stranska vas ter vodotoke Gradaščica, 

Horjulka in Ostrožnik. Poseg se nahaja na v spodnjih alinejah navedenih k.o. in parcelah (GURS, 

zemljiško katastrski načrt, z dne 6. 9. 2020): 

 

❖ K.O. 1982 – Šujica: 

parcelne številke: 125/1, 125/3, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 139, 140/1, 142/1, 142/2, 

142/3, 143/2, 143/5, 145/4, 145/5, 145/6, 147/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 

153/2, 176/1, 176/2, 183, 191/2, 192/2, 192/4, 205, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 208/4, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 231/6, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 238/1, 238/2, 238/3, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 

257/2, 257/4, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 

274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283, 

284, 285/30, 285/42, 285/43, 285/44, 371/2, 372/6, 396, 401, 419, 420/3, 420/4, 422/3, 422/4, 422/7, 

422/8, 429/11, 429/8, 2147/1, 2161/1, 2161/4, 2161/6, 2161/7, 2164, 2165/1, 2166/20, 2166/22, 217, 

2172/2, 2172/3, 2172/32, 2172/43. 

 

❖ K.O. 1994 – Dobrova: 

parcelne številke: 1148/2, 1148/5, 1152/13, 1323/1, 1326/1, 1328/1, 1346/1, 1346/4, 1347/1, 1347/2, 

1348, 1356, 1357, 1358/4, 1359/1, 1359/2, 1360, 1372, 1373, 1375/2, 1376/1, 1379/2, 1380, 1381, 

1382, 1383/1, 1386/3, 1386/4, 1387, 1389, 1390/2, 1399/6, 1402/1, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 

1418/1, 1418/5, 1419/1, 1419/2, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1427, 1431/7, 1432/5, 1433/1, 1436/1, 

1439/1, 1440/1, 1441/1, 1443/3, 1443/4, 1446, 1448/1, 1448/2, 1449, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 

1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1469/1, 1469/2, 1473/1, 1473/2, 1475, 1476, 1478, 

1484/1, 1484/2, 1484/3, 1486/1, 1486/4, 1487, 1488, 1490/3, 1490/4, 1492/10, 1492/7, 1492/8, 
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1492/9, 1493/1, 1493/2, 1496/17, 1498/4, 1498/5, 1501, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1502/6, 1502/7, 

1502/8, 1502/9, 1504, 1505, 1506, 1511, 1513, 1516, 1518, 1520/1, 1520/2, 1521, 1525, 1526, 1528/1, 

1528/2, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1531/1, 1531/2, 1532/3, 

1532/4, 1532/5, 1532/6, 1533, 1534, 1538, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1543, 1545, 1547, 

1548/1, 1548/2, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1550/2, 1551, 1552/1, 1552/10, 1552/2, 

1552/3, 1552/4, 1552/5, 1552/6, 1552/7, 1552/8, 1552/9, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 

1555/2, 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1562, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1565/1, 1565/2, 1566, 

1567, 1569, 1570, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1577/3, 1578/1, 1578/2, 1580/1, 

1580/2, 1580/3, 1581/10, 1581/11, 1581/13, 1581/14, 1581/15, 1581/16, 1581/17, 1581/19, 1581/2, 

1581/20, 1581/3, 1582/1, 1583/1, 1584, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1591/12, 1591/13, 1593, 1596/10, 

1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/15, 1596/2, 1596/3, 1596/5, 1596/6, 1607/1, 1607/18, 

1607/19, 1607/21, 1607/22, 1607/23, 1607/24, 1607/25, 1607/28, 1607/30, 1607/31, 1607/8, 1610, 

3077, 3078/2, 3079/4, 3080/10, 3080/11, 3080/9, 3096/2, 3096/20, 3096/3, 3096/9, 3097/11, 3097/12, 

3097/13, 3097/14, 3097/15, 3097/5, 3114/1. 

 

❖ K.O. 1995 – Podsmreka: 

parcelne številke: 840, 841, 892/3, 892/6, 892/7, 894/4, 909, 912, 921/1, 924/1, 925/1, 926, 927, 928, 

930, 931, 933/1, 933/2, 935, 936, 943, 945, 946, 951, 955/1, 955/2, 955/3, 956, 958, 960/1, 960/2, 

960/4, 960/5, 960/9, 962/10, 962/8, 962/9, 969/2, 1059/1, 1059/10, 1059/3, 1062/4, 1062/5, 1062/6, 

1062/7, 1062/8, 1062/9. 

2.1.5. RABA PROSTORA OZIROMA ZEMLJIŠČ  

 

V območju obravnavanega posega je okoli 58,5 ha zemljišč. Po dejanski rabi (MKGP, avgust 2018) 

gre večinoma za trajne travnike ter njive in vrtove (spodnja tabela).  

 
Tabela 1: Površine zemljišč, kjer bo med obratovanjem občasen vpliv zaradi zaplavljanja zadrževalnika, 

po kategorijah dejanske rabe (MKGP, avgust 2018) 

Dejanska raba Površina v ha Delež v % 

Njive in vrtovi (1100) 20,08 34,34 

Rastlinjak (1190) 0,01 0,02 

Trajni travnik (1300) 28,25 48,31 

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 

(1410) 

0,70 1,19 

Drevesa in grmičevje (1500) 3,64 6,23 

Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) 0,24 0,41 

Gozd (2000) 3,57 6,10 

Pozidano in sorodno zemljišče (3000) 0,79 1,36 

Voda (7000) 1,20 2,05 

SKUPAJ 58,48 100,00 

 

Po namenski rabi (veljavni plan občine Dobrova-Polhov Gradec) so površine znotraj območja 

obravnave večinoma opredeljene kot najboljša kmetijska zemljišča (52 ha).   

 
Tabela 2: Površine zemljišč, kjer bo med obratovanjem občasen vpliv zaradi zaplavljanja zadrževalnika, 

po kategorijah namenske rabe (vir: Občina Dobrova - Polhov Gradec, avgust 2018) 

Namenska raba Površina v ha Delež v % 

Gozd (G) 3,31 5,66 

Najboljša kmetijska zemljišča (K1) 52,06 89,02 
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Druga kmetijska zemljišča (K2) 1,85 3,16 

Površine podeželskega naselja (SKj) 0,04 0,07 

Celinske vode (VC) 1,22 2,09 

Skupaj 58,48 100 

 
Slika 2: Dejanska raba tal (MKGP, avgust 2018) 

2.1.6. INFRASTRUKTURNA OPREMLJENOST IN PROMETNE POVEZAVE 

 

Območje je infrastrukturno delno že opremljeno. Izvede se deviacija javne poti JP-567221 Stranska 

vas-Bokalce, deviacije poljskih poti in deviacija lokalne ceste LC213051 Dobrova-Stranska vas. 

Znotraj zadrževalnika Razori se izvedeta dva jarka, ki zagotavljata odtok iz depresij do zaporničnega 

objekta. Zagotovi se daljinsko vodenje in upravljanje suhega zadrževalnika Razori. 

 

Na obravnavanem območju se v obstoječem stanju nahaja sledeča javna gospodarska infrastruktura 

(GJI): 

 

Cestna infrastruktura: 

- regionalna cesta III. reda (641 Ljubljanica-LJ(Dolgi most)) 

- lokalna cesta (Podutik-Dobrova) 

- javna pot (Stranska vas-Bokalci, Spodnji Razori, Stranska vas 1 in 1a) 

Električna energija:f 

- prostozračni daljnovod (nazivna napetost 0,4 kV, 20 kV, 110 kV, 220 kV) 

- kablovod (nazivna napetost 0,4 kV, 20 kV) 

- drugi objekti elektro energetske infrastrukture (kabelska kanalizacija) 
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Zemeljski plin: 

- plinovod (nazivni premer plinovoda nad 315, Od DN 250 do vključno DN 315, Od DN 225 do 

vključno DN 250, Od DN 110 do vključno DN 160) 

Vodovod: 

- vodooskrbna cev (primarno, sekundarno, terciarno omrežje) 

 

Kanalizacija: 

- fekalni vod 

- drugi vod 

Elektronske komunikacije: 

- fiksno prizemno omrežje 

- električni kabelski sistem 

GJI na obravnavanem območju je prikazana na spodnjih slikah.  

 
Slika 3: Cestno omrežje (Vir podatkov: GURS, 2021) 

 



                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  17 

 
Slika 4: GJI na obravnavanem območju (Vir podatkov: GURS, 2021) 

 

2.1.7. DRUGE AKTIVNOSTI, KI BODO PREDVIDOMA POSLEDICA 

POSEGA 

 

Na območju suhega zadrževalnika Razori 

Izvede se deviacija javne poti JP-567221 Stranska vas–Bokalce z oznako ZR.C1 na 307,50 m 

nadmorske višine v dolžini 380 m. Normalni prečni profil je 2 x 2,5 m in ima obojestransko 0,75 m 

široko bankino. Med profiloma P12 in P13 deviacije ZR.C1 se izvede cevni prepust z oznako 

ZR.C1.P1 premera 1,4 m in v dolžini 12 m. Preko visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori se v 

profilu P78 izvede deviacija poljske poti z oznako ZR.C2 v dolžini 100 m v makadamski izvedbi. 

Normalni prečni profil je 3,5 m. V profilu P78 se izvede cevni prepust z oznako ZR.C2.P1 premera 0,6 

m in v dolžini 5 m. Preko visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori se v profilu P27 izvede 

deviacija poljske poti z oznako ZR.C3 v dolžini 25 m v makadamski izvedbi. Preko visokovodnega 

nasipa zadrževalnika Razori se v profilu P12 izvede deviacija lokalne ceste LC213051 Dobrova–

Stranska vas z oznako ZR.C4 v dolžini 20 m v asfaltni izvedbi. V profilu P68 se izvede cevni prepust 

z oznako ZR.P za povezavo opuščenega rokava Horjulke in nove struge Horjulke premera 0,6 m in 

dolžine 40 m. Znotraj zadrževalnika Razori se izvedeta dva jarka z oznako ZR.J1, ki zagotavljata 

odtok iz depresij do zaporničnega objekta. Zagotovi se daljinsko vodenje in upravljanje suhega 

zadrževalnika Razori, ki pridobiva podatke iz naslednjih vodomerskih postaj na Horjulki in 
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Gradaščici: vodomerna postaja na Horjulki na mostu v Brezjah vodomerna postaja Dvor na 

Gradaščici, vodomerna postaja na jezu na pregradi. 

 

Na dveh mestih načrtovani visokovodni nasip zadrževalnika Razori prečka traso obstoječega 

plinovoda M3 in sicer na čelni strani (križanje 1) in na desnem boku (križanje 2). Na mestih križanja je 

potrebno plinovod pred izvedbo nasipa ustrezno zaščititi. V območju nasipa v dolžini 43 m je 

predvidena razbremenitev plinovodne cevi, v območju poplavnega dela (med K1 in K2) v dolžini 

okoli  830 m, pa zavarovanje plinovodne cevi pred vzgonom. Na lokaciji prečkanja čelne pregrade K2 

znaša nadkritje plinovoda na mestu nasipa 3,6 m. V območju prečkanja pregrade v dolžini 21 m je 

predvidena razbremenitev plinovodne cevi. Trasa načrtovanega plinovoda M3/1 je predvidena 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. V fazi nadaljnjega načrtovanja plinovoda M3/1 je potrebno 

upoštevati prečkanje visokovodnega nasipa na lokaciji K1 in K2, ter varovanje plinovoda v poplavnem 

delu. Na odseku med Bencinskim servisom in krožiščem v Dobrovi načrtovani nasip ob Horjulki 

prečka traso obstoječega plinovoda M3 (križanje 3). Na lokaciji prečkanja čelne pregrade K3 znaša 

nadkritje obstoječega plinovoda M3 na mestu nasipa 2,9 m, maksimalna gladina vode v poplavnem 

delu pa bo do 0.5 m pod koto krone nasipa. V območju nasipa v dolžini 7 m je predvidena 

razbremenitev plinovodne cevi, v območju poplavnega dela (med K2 in K3) v dolžini cca 200 m, pa 

zavarovanje plinovodne cevi pred vzgonom. Trasa načrtovanega plinovoda M3/1 je predvidena 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. V fazi nadaljnjega načrtovanja plinovoda M3/1 je potrebno 

upoštevati prečkanje nasipa ob Horjulki na lokaciji K3 in varovanje plinovoda v poplavnem delu. 

Območje med nasipom in Dobravo je možno nasuti do višine nasipa. Ker del ceste proti Horjulu na 

osrednjem delu Dobrove poteka v depresiji, je vzporedno z nasipavanjem potrebno urediti odtok 

zalednih in meteornih voda.  

 

Ureditve na območju regulacije Ostrožnika 

Na regulaciji O.S2 se zamenjajo trije mostovi z oznako O.M: O.M1: izvede se z razponom 7 m in 

širine 4,0 m, višina svetlega prereza pod mostom 2,1 m, O.M2: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 

m, višina svetlega prereza pod mostom 1,8 m, O.M3: izvede se z razponom 6 m in širine 4,0 m, višina 

svetlega prereza pod mostom 1,8 m.  

 

Ureditve na območju regulacije Horjulke 

Izvede se razbremenilni jarek z oznako H.RJ v dolžini 225 m, širine 12 m in višine 1 m. 

Razbremenilni jarek H.RJ poteka od nasipa ob Horjulki z oznako H.VVNL.1 do profila P84 regulacije 

H.S3. Pod državno cesto R3-641 Dobrova–Polhov Gradec se izvedejo tri inundacijske odprtine z 

oznako H.IO širine 3,0 m in višine 1,5 m. 

2.1.8. OBSTOJEČI POSEGI NA OBMOČJU TER POVEZAVA Z NJIMI  

2.1.8.1. Povezani posegi 

 

S posegi, za katere se pridobiva okoljevarstveno soglasje, so povezani posegi v sklopu etape 1A in 1B, 

predvideni z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). 

 

V sklopu 1A etape so povezani naslednji posegi:  

• ureditev Malega grabna od Bokalškega jezu do izliva v Ljubljanico;  

• izvedba novega Razbremenilnika 6a na Barje; 

• preprečitev poplavnega toka na območju Kozarij (Žuleva vas);  

• vse potrebne spremljajoče ureditve; 

• preureditev javne gospodarske infrastrukture; 

• rušitve 31 objektov; 

• lokacija viškov materiala -  gramoznica Gameljne (vzhodni del). 



                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  19 

V sklopu 1B etape so povezani naslednji posegi: 

• vodnogospodarske ureditve v Polhovem Gradcu na Božni in Mali vodi, 

• vodnogospodarske ureditve v Dolenji vasi, 

• vodnogospodarske ureditve na Šujici. 

2.1.8.2. Drugi posegi na obravnavanem območju  

 

Drugi poseg na območju je: 

• Državni prostorski načrt za plinovod M3/1 na odseku Vodice–Kalce: Glede na Desetletni 

razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020-20291 za predviden začetek 

obratovanja plinovoda M3/1 na odseku Vodice-Kalce ni podatka, prav tako projekt ni vključen 

v Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja. Iz tega lahko sklepamo, da bo do izvedbe 

plinovoda M3/1 na odseku Vodice-Kalce prišlo po letu 2029 oziroma po izvedbi 

nameravanega posega. 

2.1.9. AKTIVNOSTI, POVEZANE Z ODSTRANITVIJO OZ. PRENEHANJEM 

POSEGA 

 

Izvedba posegov za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 

Dobrova - Polhov Gradec predvidenih v državnem prostorskem načrtu se bo izvajala po fazah. Pred 

poplavami ogrožena območja bo treba trajno varovati, zato ta aktivnost ne bo prenehala.  

 

2.2. LASTNOSTI IN OPIS POSEGA 

2.2.1. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 

 

Zaradi preglednosti, nedvoumnosti in skladnosti z uredbo (Uredba o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) ter z dokumentacijo IDZ (IZVO-R d.o.o., junij 2012), smo v 

celotnem poročilu poenotili poimenovanje načrtovanih posegov in jih v opisu posega tudi ustrezno 

označili z oznakami. Na primer nasip, ki je namenjen zadrževanju visokih vod na območju 

zadrževalnika razori je poimenovan kot visokovodni nasip (oznaka ZR.N), nasip gorvodno od ceste 

Horjul-Dobrova-Ljubljana ob strugi Horjulke pa je imenovan kot nasip ob Horjulki (H.VVNL.1). 

 

Z državnim prostorskim načrtom (DPN) za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) so načrtovane 

naslednje prostorske ureditve: 

• regulacija Malega grabna z vsemi objekti in pripadajočimi ureditvami; 

• razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami; 

• suhi zadrževalnik Razori in območje znotraj zadrževalnika ter ureditve Gradaščice, Horjulke 

in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami; 

• ureditve na območju Gradaščice in Kozarij; 

• ureditev Božne in Male vode skozi Polhov Gradec z objekti in pripadajočimi ureditvami; 

• spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z 

rekultivacijo zemljišč; 

• prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture; 

• okoljevarstveni ukrepi. 

 

 
1 Desetletni razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2020-2029. Plinovodi d.o.o., marec 

2020. http://www.plinovodi.si/media/5139/razvojni-na%C4%8Drt-2020-2029.pdf 
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Prostorske ureditve, ki jih določa DPN, se izvedejo v dveh etapah. Posamezne funkcionalno 

zaključene celote v obeh etapah se lahko gradijo ločeno ali sočasno, zato je prva etapa razdeljena na 

dve funkcionalno zaključeni celoti v vsaki od tangiranih občin posebej, saj so rešitve funkcionalno 

nepovezane.  

V sklopu 1A etape (funkcionalna celota) je tako načrtovana izvedba ureditev na območju Mestne 

Občine Ljubljana, in sicer:  

• ureditev Malega Grabna,  

• ureditev na območju Kozarij,  

• ureditve na območju Gradaščice in Horjulke na območju MOL ter  

• razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami. 

 

V sklopu 1B etape (funkcionalne celote) je načrtovana izvedba naslednjih ureditev: 

• v Polhovem Gradcu ureditev Božne in Male vode s pripadajočimi ureditvami, 

• ureditve Gradaščice v Dolenji vasi in  

• ureditve Gradaščice pri Šujici.  

 

Druga etapa obsega: 

• izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika, 

Horjulke in Ostrožnika s pripadajočimi ureditvami.  

 

V tem poročilu so obravnavane ureditve vodne infrastrukture za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec v okviru druge etape in 

zajemajo del z DPN načrtovanih ureditev na območju Občine Dobrova - Polhov Gradec. Opis ureditev 

je povzet po Idejni zasnovi za območje Horjulka v Razorih, Razbremenilnik 6a, Mali Graben in 

ureditve na porečju Gradaščice, (IDZ) IZVO-R d.o.o., št. C33/-FR/10, oktober 2010, dopolnjeno junij 

2012. 

 

Zadrževalnik Razori z ureditvijo Gradaščice 

Zadrževalnik Razori je zasnovan kot zemeljska pregrada (visokovodni nasip). Namen zadrževalnika je 

zmanjšanje visokovodnih konic Gradaščice na poplavnih območjih severno od Razorov in vzhodno od 

Dobrove. Poleg zadrževanja nasip zagotavlja tudi protipoplavno zaščito osrednjega dela Dobrove pred 

visokimi vodami Gradaščice ter omogoča širitev naselja na območje med cesto Dobrova-Šujica in 

nasipom. 
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Slika 5: Zadrževalnik Razori z ureditvami na vodotoku Gradaščica, Ostrožnik in Horjulka (IZVO-R 

d.o.o., 2012) 

 

Visokovodni nasip (ZR.N) 

Visokovodni nasip se med naselji Dobrova, Razori in Stranska vas zgradi v obliki črke »L« in poteka 

od levega dolinskega boka pri izlivu Ostrožnika v Gradaščico sprva proti jugozahodu do sedanje 

struge Horjulke, nato pa zavije proti zahodu po trasi sedanje struge, obide Razore s severne strani in se 

priključi na cesto pri Dobrava-Stranska vas. Za zaščito površin, na katerih je načrtovana širitev naselja 

Dobrava ter za preprečitev zatekanja vode za visokovodni nasip zadrževalnika, se nasip izvede tudi 

severno od ceste Dobrova-Stranska vas in se nato priključi na regionalno cesto. Višina nasipa pri 

krožišču je ~ 1,2 m, pri uvozu proti občini in vrtcu pa 0,4 m. Dolžina nasipa je 1500 m do ceste 

Dobrova-Stranska vas, dodatni nasip severno od ceste pa je dolg 200 m. Krona nasipa je predvidena na 

koti 307,50 m n.m. Na območju križanja z Gradaščico je nasip visok približno 4 m, maksimalna višina 

na območju sedanje struge Horjulke, kjer je teren tudi najnižji, pa je 5,5 m. Prostornina nasipa je 

81.000 m3. Normalni prečni profil nasipa je zasnovan s krono širine 3 m, na kateri je speljana utrjena 

pot, ki se lahko prepusti zatravitvi in brežinami v naklonu 1:3, ki so za takšne objekte sorazmerno 

položne. Nasip tvori nasipni material, ki je tesnjen z bentonitno tesnilno plastjo in plastjo gline. 

Površina nasipa je zasuta z rodovitno zemljo in zatravljena. Le na območju med levim dolinskim 

bokom, kjer se nasip priključi na lokalno cesto Bokalci – Stranska vas do izpustnega objekta je krona 

na nasipu široka 4 m (transport hidromehanske opreme). 
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Iztočni objekt (ZR.I) 

 

 
Slika 6: Iztočni objekt zadrževalnika Razori (IZVO-R d.o.o., 2012) 

 

Iztočni objekt je sestavljen iz 4 elementov in sicer: 

 

1. Talna zapornica na strugi Gradaščice  

Zapornice na osnovni strugi za uravnavanje pretoka Gradaščice skozi pregradni prerez. Objekt je 

dimenzij b/h =10/3,5 m. Pri maksimalni zajezbi =307,00 m n.m. je pretok skozi zapornico Q = 200 

m3/s. Objekt je zasnovan kot AB objekt s stenami debeline 1,0 m in dodatno odebelitvijo do 0,5 m za 

izvedbo vodil tablaste zapornice. Dno preliva je na koti 300,00 m n.m., kar je približno dno današnje 

struge Gradaščice. Dno preliva se obloži z abrazijsko odporno oblogo (mikroarmiran beton) debeline 

30 cm. Talna plošča okvirja z zapornico je debela 2 m in je sidrana na benoto uvrtanih pilotih. Piloti 

segajo v hribinsko podlago – glinast škrilavec, ki je na koti ~292,0 m. Jašek za dvig in spuščanje 

zapornice je širok 11 m in dolg 2 m (glede na smer talnega izpusta). Bočne stene so debele do 1,5m, 

vzdolžne pa 1,0 m. Nad jaškom se izvede ploščad v obliki konzole tlorisnih dimenzij 8,8*13 m. Na 

ploščad se pritrdi strojna pogonska oprema zapornic in objekt za upravljanje obeh zapornic (tablaste, 

kotalčne in lopute). Konzolna plošča je debela 0,5 m. Vtočni del je pravokotne oblike, je širine 11 m in 

višine 3,5 m. Okvir je dolg 2,0 m. Na zunanji strani prehaja v odprti okvir s krili v nagibu 1:3. Okvirna 

debelina talne plošče je 1,0 m. Stene so debele 1 m, zgornja plošča pa 0,7 m. Krila na vtočni strani so 

načrtovana kot podaljšek vtočnega okvirja. Krona kril je predvidena v nagibu 1:3. Dolžina tega dela 

objekta je 5,4 m. Ob levi brežini se krilo izvede v podaljšku leve brežine do kote 303,00, nato pa se 

kot konzola pod kotom 30° potopi v levo brežino. Začetek loma je ob zaključku konzole. Dolžina 

konzolnega dela krila je 4,24 m. Desno krilo se izvede pod kotom 30° glede na smer toka, vendar je 

lom predviden 2 m pred zaključkom okvirja. Dolžina krila je 5,77 m. Na prehodu iz odprtega v zaprti 

okvir se postavijo grobe grablje pod kotom 45° iz jeklenih profilov. Iztočni del je dolg 11,0 m. Svetle 

dimenzije iztočnega dela so b/h = 11/3,5 m. talna plošča je debela 0,7 m, on obdana z 0,3 m debelo 

plastjo abrazivno odpornega betona (mikroarmirani beton). Zgornja plošča je debela 0,7 m, stene pa 1 

m. Vsi konstruktivni deli zaporničnega objekta se izvedejo iz betona C25/30 in se armirajo z jeklom 

S500/560. Točne dimenzije bodo določene s statičnimi in dinamičnimi presojami. Enako velja za 

temeljenje s piloti. Strojna oprema – kotalčna tablasta zapornica je dimenzij b/h = 11/3,5 m se dviga in 

spušča po vertikalnem jašku, ki je visok 4,0 m. 
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2. Visokovodni preliv 

Visokovodni preliv je zasnovan ob desnem boku talnega izpusta. Širok je 14 m in visok 3,6 m (pod 

koto 307,0 m n.m.). Visokovodni preliv je namenjen zagotavljanju pretoka visokih vod, ki so večje od 

Q100, ali ob potrebnem praznjenju polnega zadrževalnega prostora. Preliv se uravnava z loputasto 

zapornico z vrtiščem na koti 303,40 m n.m. Ob spuščeni legi loputa tvori ugoden in ozračen preliv. 

Temelj je dolg 7,6 m in visok od 2,4 do 5,4 m. Oblika je prilagojena strojni opremi – loputasti 

zapornici. Temelj se temelji z benoto piloti, ki segajo do hribinske podlage. Levi bok preliva je 

oblikovan po konturi visokovodnega nasipa (dolžina 30,2 m), desni bok pa v obliki preliva (dolžina 

19,37 m). Zaključki se izvedejo v polkrožni obliki. Strojna oprema – loputasta zapornica je dimenzij 

14*3,6 m. Pogon je predviden ob desnem boku, v primeru potrebnega dodatnega vodila se izvede 

simetrični pogon. Pogon se upravlja iz hišice za upravljanje. 

 

3. Podslapje 

Podslapje je izdelano iz dveh delov. Osnovno podslapje se izvede pod izpustnim deloma talnega 

izpusta. Globoko je 1 m pod dnom Gradaščice (kota 299,0 m n.m.). Dno je široko 11 m. Podslapje je 

dolgo 40 m in se izvede delno v krivini. V celoti se obloži z oblogo iz lomljenca d>0,6m v C25/30 

skupne debeline 1,0 m. Zaključeno je s pragom na koti 300,0 m n.m. ob prehodu v premo. Podslapje 

visokovodnega preliva se izvede na koti 300,0 m n.m. Ker je preliv večinoma brez zajezbe, je dodatno 

utrjen in poglobljen le del tik pod temeljem visokovodnega preliva na dolžini 6,7 m. Preostali del dna 

podslapja se izvede iz skal d>0,6. Ker je celotno podslapje stalno potopljeno in ker se del podslapja 

visokovodnega preliva nahaja v zatišni legi in ker bo zelo redko deloval (verjetno samo poizkusno), je 

pričakovati zaplavljanje tega dela z muljem in prodom ter postopno zaraščanje. Obe podslapji sta 

ločeni s steno iz lomljenca v betonu širine 1,8 m in višine 2 m. Boki podslapja (obeh skupaj) so obdani 

z zidovi iz armiranega betona, ki je obložen s skalami dsr=0,4 m. Ob stiku s prelivi je vodna stran v 

vertikalnem nagibu, nato pa prehaja nagib 3:1. krona zidov je na koti 303,0 m n.m. Desna stena je 

dolga 45 m (krivina) in 25 m (prema); skupaj 70 m. Leva stena je dolga 47 m. Obe steni prehajata v 

raščeni teren s 5m dolgimi poševnimi krili. Leva stena se zaključi s talnim pragom iz lomljenca v 

betonu. Oba pragova sta široka 0,8 m. Talni je globok 1 m, zaključni podslapja pa 2 m. Dno med 

obema pragovoma je naravno. Pričakovana je zmerna erozija dna. 

 

4. Dodatni varnostni preliv 

Levo od visokovodnega preliva je predvideno območje debeline 2,5 m, ki ga lahko Gradaščica izpere. 

Polje je široko 20 m. Dno se obloži s skalami d>1,2 m. Obloga sega do pod vznožja nasipa 

(zavarovanje temeljev). Polje deluje kot dodatni varnostni preliv za pretoke nad Q5000. 

 

Jarki znotraj zadrževalnika 

Znotraj visokovodnega nasipa je potrebno povezati rokave Horjulke z dvema jarkoma, tako da bo 

možen odtok vode iz depresij in po poplavah do zaporničnega objekta (ZR.J1).  

 

Ob levem boku visokovodnega nasipa je potrebno preusmeriti iztok Ostrožnika proti Gradaščici nad 

zaporničnim objektom (O.S1). Sedanji izlivni odsek Ostrožnika, ki bo opuščen, se delno zasuje in 

rekultivira, delno pa preoblikuje v opuščen rokav, v katerega se zbirajo zaledne vode (O.REK1). 

 

Zaradi poteka magistralnega plinovoda je potrebno zagotoviti odtok vod iz depresij današnje struge 

Horjulke. Iztok se izvede pod pregrado s cevjo Φ 60 cm in dolžine 40 m (ZR.P). Na vtočni strani se na 

točno glavo pritrdi tablasta zaslonka. 

 

Sanacija regulacije Gradaščice (G.S2) in (G.S3) 

Gorvodno od visokovodnega nasipa zadrževalnika se izvede čiščenje struge z redčenjem obrežne 

zarasti in odstranitvijo odmrle zarasti, obnovo zarasti na prizadetih območjih in obnovitev obrežnih 

zavarovanj na celotnem odseku. Sanirajo se poškodovane nizke stopnje. S tem se dodatno poveča 

zmogljivost zadrževalnika za zadrževanje konic visokovodnega vala Gradaščice. Dolžina odseka 

(G.S2) od izpustnega objekta zadrževalnika do mostu na cesti Dobrova-Stranska vas je 1245 m, 

dolžina odseka (G.S3) od mostu na cesti v Stransko vas do mostu na cesti Dobrova-Šujica pa 370 m. 

Dolvodno od nasipa zadrževalnika se izvede čiščenje struge z redčenjem obrežne zarasti, odstranitvijo 



                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  24 

podrtih ali odmrlih dreves in obnovitvijo obrežnih zavarovanj in pragov na celotnem odseku. Kot 

elementi zavarovanja se uporabijo les (piloti, oblice), vegetacija (sadike, potaknjenci, popleti, tepihi, 

zatravitve) in kamnita zavarovanja. Iz zavarovanj se izdelajo posamezna ribja zavetišča. Dolžina 

odseka Gradaščice dolvodno od nasipa zadrževalnika do meje z MOL je približno 860 m. 

 

Ureditev cest na območju zadrževalnika Razori 

 

Dvig ceste na levem boku zadrževalnika 

Zaradi priključka visokovodnega nasipa na levi dolinski bok bo potrebno dvigniti cesto na tem delu na 

koto 307,50 m n.m (ZR.C1). Dolžina potrebnega dviga je približno 380 m. Za cesto je predlagan 

normalni profil s širino 2*2,5 m in 0,75 m široko obojestransko bankino. Ob izvedbi dviga ceste se na 

mestu prečkanja s potokom izvede cevni prepust dimenzije Φ140 cm (ZR.C1.P1). 

 

Prečkanje pregrade (visokovodnega nasipa) pri zaporničnem objektu (ZR.C2) 

Prečkanje je predvideno približno na trasi sedanje poti. Načrtovana pot je široka 3,5 m. Vzpon na 

pregrado je predviden poševno na brežino z maksimalnim naklonom I = 12%. Na vrhu pregrade je 

predvidena razširitev krone s 3 m (normalna širina) na širino 7 m, in nato zožitev na širino 4 m do 

zaporničnega objekta. Razširitev je namenjena dovozu zapornične opreme do izpustnega objeta. Spust 

na zaledno stran je predviden v naklonu I=18%. Spust (klančina) se zaključi na prepustu fi 60 cm 

(ZR.C2.P1) preko povezovalnega jarka opuščene struge Horjulke s strugo Gradaščice. Dolžina 

prepusta je 5 m. Pot se izvede v makadamski izvedbi brez veziva (uvaljan drobljenec). Pri načrtovanju 

nivelete so upoštevane minimalne vert. zaokrožitve r=10 m. Višinska razlika med terenom in krono 

nasipa je 4 m. 

 

Prečkanje pregrade (visokovodnega nasipa) pri Občini na Dobrovi (ZR.C3) 

Višinska razlika med regionalno cesto in krono nasipa je 0,4, med terenom in nasipom pa 0,9 m. 

Naklon poti na pregrado in s pregrade je v nagibu 12%, dolžina ramp je 10 m (skupaj z vert. 

zaokrožitvami). Širina predvidene poti je 3,5 m, izvede se v makadamski izvedbi brez veziva (uvaljan 

drobljenec). 

 

Prečkanje pregrade (visokovodnega nasipa) na cesti Dobrova-Stranska vas (ZR.C4) 

Višinska razlika med niveleto obstoječe ceste in krono nasipa je 0,7 m. Izvede se dvig ceste na koto 

predvidenega nasipa v naklonu 10%, dolžina ramp je 20 m (skupaj z vert. zaokrožitvami), dvig ceste 

se izvede z enakim karakterističnim prečnim prerezom ceste kot je ta v obstoječem stanju. 

 

Ureditve na območju regulacije Ostrožnika 

Na območju regulacije Ostrožnika se izvedejo naslednje ureditve: 

- regulacija Ostrožnika na dveh odsekih; 

- zamenjava treh mostov. 

 

Ureditev Ostrožnika na območju zadrževalnika Razori (O.S1) 

Ob levem boku visokovodnega nasipa bo potrebno preusmeriti iztok Ostrožnika proti Gradaščici nad 

zaporničnim objektom. Sedanji izlivni odsek Ostrožnika, ki bo opuščen (O.REK1), se delno zasuje in 

rekultivira, delno pa preoblikuje v opuščen rokav, v katerega se zbirajo zaledne vode (prestavitev 

potoka Ostrožnik, širina struge v dnu 4 m, dolžina 130 m).  

 

Ureditev Ostrožnika skozi Stransko vas (O.S2) 

Potok Ostrožnik je levi pritok Gradaščice in izvira pod Prevalom. Nad Stransko vasjo visoke vode, ki 

jih struga Ostrožnika ne prevaja, odtekajo proti Stranskem grabnu – odvodniku, ki poteka vzporedno z  

Gradaščico po najnižjih točkah severnega dela dolinskega dna. Struga Ostrožnika skozi Stransko vas 

ne prevaja visokih vod. Brežine so zaraščene, mestom erodirane in neurejene. Struga s tremi 

premostitvami, ki so tudi konstrukcijsko v zelo slabem stanju, prevaja le pogoste visoke vode, visoke 

vode daljše povratne dobe pa prelijejo desno brežino in se odtekajo po površini proti jugozahodu. 

Poplavna voda ogroža predvsem objekte, ki so na desnem bregu nad mostom v Stranski vasi (4 

stanovanjski objekti) in rastlinjake na južnem obrobju vasi. Vsi objekti se nahajajo v razredu majhne 
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poplavne nevarnosti (globina vode je do 20 cm). Povečanje poplavne varnosti se bo zagotovila s 

povečanjem pretočnega prereza in izenačitvijo pretočnosti struge Ostrožnika skozi Stransko vas. 

Regulacija Ostrožnika je predvidena po sedanji trasi potoka. Zaradi poglobitve struge in izvedbe 

brežin v stabilnem naklonu se poveča širina struge na stiku s terenom. Nova struga je široka do 8 m 

(obstoječa ~ 5 m). Na območju ob objektih in vrtovih se regulacija pomika na stran, ki je nepozidana. 

V okviru regulacije je predvidena zamenjava treh premostitev: v pr. 2 je predvidena nova premostitev 

širine 6 m (O.M2), v pr. 3 je predvidena nova premostitev širine 7 m (O.M3), most je poševen ter v pr. 

11 je predvidena nova premostitev širine 6 m (O.M1). Karakteristične dimenzije ureditev Ostrožnika v 

Stranski vasi so: širina v dnu 2 m, povprečen naklon brežin 1:2, dolžina 515 m. 

 

 
Slika 7: Ureditve Ostrožnika v Stranski vasi (IZVO-R d.o.o., 2012) 

 

Ureditve na območju regulacije Horjulke 

Na območju regulacije Horjulke se izvedejo naslednje ureditve: 

- sonaravna regulacija Horjulke; 

- regulacija Horjulke z obrežnimi zidovi;  

- razbremenilni jarek; 

- nasip ob Horjulki; 

- odvodnjavanje zalednih voda meteorne vode med nasipom in cesto; 

- sanacija struge Horjulke; 

- čiščenje struge Horjulke.  

 

Prestavitev – sonaravna ureditev Horjulke ob zadrževalniku Razori (H.S2) 

Za zagotovitev dovolj velike prostornine zadrževanja je bilo potrebno načrtovati visokovodni nasip 

zadrževalnika na območju sedanje struge Horjulke. Zaradi tega je treba prestaviti sedanjo strugo 

Horjulke proti jugu (proti regionalni cesti Ljubljana – Dobrova) na dolžini 640 m Ureditev je 

predvidena kot sonaravna z bogatim pribrežnim pasom ter prostorsko predimenzioniranim prečnim 

prerezom. Načrtovana je 25 m široka struga s pribrežnim pasom. Osnovna struga Horjulke bo na dnu 

široka 6 do 12 m. Izvedla se bo v zemeljski obliki z utrditvijo brežin na konkavnih delih krivin (skale, 

piloti ali leseni vzdolžniki), konveksne strani in preme se utrdi le z lesenimi zgradbami (vzdolžniki, 

količki), ki se ji nadgradi s popleti, vrbovimi tepihi in šopi. Ves saditveni material se bo pridobil iz 

obstoječe struge Horjulke. Globina osnovne struge se bo spreminjala med 2 in 1 m. Niveletni potek je 

sicer zasnovan kot interpolacija dna na začetku in koncu odseka, vendar se bo na celotni trasi izvedel 
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globlji izkop s spreminjanjem globine struge, izkopom tolmunov na konkavah in spodbuditvijo 

prodišč na konveksah. Izvedejo se otoki iz pilotov ali izkopanih štorov, ki lahko služijo kot ribja 

zavetišča. Predlagani način sonaravne ureditve bo prevzel svojo nalogo v treh do štirih letih po 

ureditvi. V nadaljevanju bo potrebno vzdrževanje (pomlajevanje grmovja in obnavljanje dreves, 

sanacije zajed in podobno). Na območju ureditve je pričakovati večje poplavljanje (dvig gladin). Ob 

visoki vodi Horjulke bodo gladine segale do regionalne ceste.  

 

Ureditve Horjulke nad cesto Ljubljana–Dobrova 

 

Nasip ob Horjulki gorvodno od ceste Horjul-Dobrova-Ljubljana (H.VVNL.1) 

Z namenom, da se prepreči nekontrolirano prelivanje Horjulke preko regionalne cesto Šujica-Razori in 

ceste proti Horjulu v Dobrovi ter zaradi preprečevanja poplavljanja stanovanjskih objektov okoli 

krožišča in v osrednjem delu Dobrove, je predvidena izvedba dodatnega nasipa med regionalno cesto 

oziroma Dobrovo in strugo Horjulke. V preteklosti so bile analizirane 4 variante poteka 

visokovodnega nasipa (LUZ d.d.). Na podlagi presoje vplivov in funkcionalnosti je bila izbrana 

varianta, kjer na zgornjem delu območja od regionalne ceste proti Horjulu nasip poteka vzporedno s 

plinovodom, nato pa preide na severno stran opuščene struge Horjulke in se na zahodnem robu 

Dobrove priključi na že nasipan teren. Na spodnjem delu trase ob regionalni cesti nasip poteka 

vzporedno z regionalno cesto Šujica – Razori do načrtovanega inundacijskega prepusta pod regionalno 

cesto. Taka varianta trase poteka nasipa omogoča tudi širitev naselja Dobrova na območje za nasipom 

v skladu z OPN občine Dobrova-Polhov Gradec. Nasip je visok od 1 do 2 m. Brežine so predvidene v 

nagibu 1:2, krona pa je široka 2 m. Krona nasipa poteka vzporedno z gladinami visokih vod (varnostna 

višina je 0,5 m). Na spodnjem zaključku ob regionalni cesti (inundacijski prepust) je nasip na koti 

307,04 m n.m, na zgornjem zaključku pa na koti 309,10 m n.m. Nasip je dolg 675 m. Ker se ob 

regionalni cesti oziroma ob cesti proti Horjulu zbirajo meteorne in zaledne vode z območja Dobrove, 

je potrebno ob cesti vzpostaviti odvodnik (jarek ali kanal), ki bo prečkal nasip ob priključku na 

regionalno cesto. Prepust pod nasipom mora biti opremljen s protipovratno loputo. Na območju 

vzporednega poteka z regionalno cesto je ob nasipu potrebno izvesti obcestni jarek do inundacijskega 

prepusta oziroma do mostu čez Horjulko v Razorih.  

 

Inundacijske odprtine na cesti Ljubljana-Dobrova (H.IO) 

Za lažji ter manj škodljiv prehod poplavnih voda preko ceste Ljubljana–Dobrova je predvidena 

inundacijska odprtina – prepust v cestnem telesu na območju med bencinskim servisom in mostom.  

 

Razbremenilni jarek (H.RJ) 

Na spodnji strani ceste od predvidenih inundacijskih odprtin je predviden plitev jarek, ki bi količine, ki 

bi se pod cesto pretakale skozi inundacijske odprtine, prevajal nazaj do glavne struge Horjulke. 

Predviden je jarek globine 1 m in širine na vrhu 12 m, skupne dolžine 200 m. Jarek se izvede v 

paraboličnem prerezu, in se ga zatravi. Tako plitev in širok jarek je predviden z namenom, da se 

namembnost območja (travnik), po katerem poteka ne spremeni. Predvideni jarek ne predstavlja ovire 

za prehod kmetijske mehanizacije.  

 

Regulacija Horjulke (H.S3) 

Tlorisno regulacija v zgornjem delu sledi obstoječemu poteku struge Horjulke, v spodnjem delu 

poteka neposredno ob vznožju visokovodnega nasipa predvidenega zadrževalnika Razori, v srednjem 

delu pa se tlorisni potek struge nekoliko izravna da bi dosegli bolj nemoten odtok visokih voda mimo 

objektov v Razorih. Niveleta regulacije poteka v enakomernem padcu od zgornjega do spodnjega 

konca regulacije, ki se navezujeta na obstoječe dno Horjulke. Niveletna stabilizacija struge po oceni 

projektanta ni potrebna, izvedeta se le talna pragova na začetku in zaključku regulacije. Dodatni 

vmesni talni pragovi iz lomljenca se lahko izvedejo, da bi se doseglo boljše ozračenje vode pri nizkih 

pretokih, kakor tudi bolj sonaraven zgled regulacije. 

 

Na mestih, kjer se deloma zasipa obstoječa struga Horjulke, se zasip na vrhu zasuje z rodovitno zemljo 

in zatravi. Za zavarovanje brežin regulacije je predvidena obloga iz kamnite zložbe iz lomljenca s 

srednjim premerom, pri čimer se večji kamni uporabijo pri dnu in na konkavni brežini. Na dnu se 
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kamnita zložba sidra z lesenimi piloti, ki se jih zabije do kote projektirane nivelete. Predvidena 

kamnita zložba se izvede do višine 1 m nad niveleto na konveksni strani in 1,5 m nad niveleto na 

konkavni strani, brežina nad zložbo se zaščiti z vrbovimi potaknjenci.  

 

Priključek brežine na teren se izvede v zaokroženi obliki, ob vrh brežine pa se zasadi avtohtone 

grmovne in drevesne vrste. Karakteristične dimenzije ureditev v sklopu regulacije Horjulke od mostu 

v Razorih do visokovodnega nasipa Zadrževalnika Razori (do predvidene sonaravne prestavitve struge 

Horjulke v sklopu izvedbe nasipa zadrževalnika) so: ureditev struge - širina v dnu 7 m, naklon brežin 

1:2, dolžina 265 m; obrežni zid na levem bregu - višina 3 m, dolžina 95 m, obrežni zid na desnem 

bregu - višina 3 m, dolžina 70 m. 

 

Vzdrževalna dela na strugi Horjulke od izliva do zadrževalnika Razori (H.S1) 

Izvedlo se bo čiščenje struge z redčenjem obrežne zarasti, odstranitvijo odmrlih dreves, pomladitvijo 

obrežne vegetacije in sanacijo zajed na celotnem odseku. Dolžina odseka od meje z MOL do 

spodnjega konca načrtovane sonaravne prestavitve Horjulke v sklopu zadrževalnika Razori je 

približno 920 m. 

 
Slika 8: Ureditve Horjulke (IZVO-R d.o.o., 2012) 

 

 

Krajinske ureditve  

 

Za krajinsko arhitekturne rešitve je bil izdelan načrt: 2 Načrt krajinske arhitekture, LUZ d.d., št. načrta 

6610, junij 2012.  

 

Krajinsko arhitekturne rešitve na območju zadrževalnika Razori in obvodnega prostora Gradaščice, 

Horjulke ter Ostrožnika se prilagajajo protipoplavnim ukrepom in so v skladu z načeli krajinskega 

oblikovanja. Na območju suhega zadrževalnika je krajinsko arhitekturna ureditev vezana na 

predvideno zasaditev na suhi strani visokovodnega nasipa vzdolž prestavitve dela Horjulke, regulacije 

struge potoka Ostrožnik in sanacijo obvodne vegetacije. Ob zahodnem delu visokovodnega nasipa, 

kjer je predvidena regulacija struge potoka Ostrožnik, je predvidena zasaditev bolj členjena in 

redkejša, saj skuša posnemati vzorce, ki jih tvori obvodna vegetacija ob drugih strugah v bližini. Prav 

tako južni del visokovodnega nasipa poleg katerega se prestavlja struga Horjulke je predvidena manj 

členjena in kompaktnejša zasaditev, značilna za obvodni prostor.  

 

Visokovodni nasip suhega zadrževalnika preseka strugo dveh vodotokov, zato je potrebna regulacija 

struge Ostrožnika in prestavitev struge Horjulke. Ob novih regulacijah strug je predvidena sanacija 

obvodne vegetacije, prav tako je predvidena sanacija rokava Horjulke, ki ga preseka nasip. 
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Sanacija gozdnega roba vzdolž nadvišanja ceste 

Izvedba dviga ceste Bokalce-Stranska vas zahteva svojo manipulativno površino v obcestnem prostoru 

za gradbeno mehanizacijo, zato je potreben posek posameznih dreves ob cesti. Namen sanacijske 

zasaditve je ponovna vzpostavitev obstoječega naravnega ravnovesja na robu gozdnega koridorja. 

 

Obvodna zasaditev vzdolž dela Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika  

Sanacija obvodne vegetacije je potrebna na prestavljenem delu potoka Ostrožnik, na delu Horjulke in 

Gradaščice. Zasaditev posnema vegetacijske vzorce obvodnega sveta, ki jih tvorijo struge Ostrožnika, 

Gradaščice in Horjulke. Predvidene rastlinske vrste predstavljajo lokalno značilno vegetacijo, ki se 

nahajajo ob stari strugi potokov Ostrožnik in Gradaščica. 

 

Na južnem delu visokovodnega nasipa, v bližini naselja Razori, predvideni nasip suhega zadrževalnika 

preči obstoječo strugo Horjulke. Struga potoka bo prestavljena na zračno stran nasipa. Zaradi 

obsežnosti zemeljskih del bo odstranjena obrežna vegetacija, ki raste na območju nasipa in tik ob 

njem. Predvidena je sonaravna obvodna ureditev na odrezanem rokavu in ob novi prestavljeni strugi 

Horjulke z obstoječimi lokalno značilnimi vrstami obvodne vegetacije iz obstoječe struge Horjulke. 

 

Drevesno grmovna zasaditev ob kontrolnem objektu z zapornicami 

V zahodnem delu visokovodnega nasipa se nahaja zapornični objekt z urejenim iztokom iz suhega 

zadrževalnika. Zaradi večjega obsega del, bo odstranjena večja količina vegetacije ob Gradaščici. 

Območje ob kontrolnem objektu z zapornicami na Gradaščici ob nasipu zadrževalnika se ozelenjuje z 

drevesno grmovno zasaditvijo na način upoštevanja zveznosti obvodnega koridorja in hkratnega 

vizualnega zakrivanja grajenega elementa v širši, odprti kulturni krajini. Pri drevesno grmovni 

zasaditvi se predvideva raba lokalno značilnih rastlinskih vrst. 

 

Sanacija živice ob nasipu ob opuščeni strugi Horjulke 

Zaradi izgraditve visokovodnega nasipa vzdolž cest Dobrava-Horjul in Ljubljana-Dobrova se odstrani 

del vegetacije ob opuščeni strugi Horjulke. Ob robovih nasipa se vegetacijo sanira z lokalno 

značilnimi rastlinskimi vrstami. 

 

Zasaditev potaknjencev 

Zasaditev vrbovih potaknjencev se predvideva na območju regulacije Horjulke, kjer teče skozi vas 

Razori od PR S27 do PR 96. Eden od ukrepov zavarovanja brežin na tem odseku so vrbovi 

potaknjenci, sajeni vzdolžno s tokom potoka. 

 

2.2.2. ZNAČILNOSTI OBRATOVANJA POSEGA  

 

Talna (tablasta) zapornica (spodnja, oziroma desna glede na tok Gradaščice) se začne pripirati, ko se 

pretok skupne Gradaščice in Horjulke na prerezu Zahodne obvoznice približa 200 m3/s (Gradaščica na 

profilu Razori pri Q20). Skozi zapornično odprtino odteka samo toliko vode, da projektni pretok 

Q=200 m3/s na Zahodni obvoznici ni presežen.  

 

Z zapiranjem zapornice se začne zadrževalnik polniti. Če se zjezena gladina približa projektni koti 

307,0, dotok v zadrževalnik pa je še vedno večji od iztoka skozi talno zapornico, se začne odpirati 

loputasta zapornica (leva glede na tok Gradaščice). To je pričakovati le pri pretokih s povratno dobo 

več kot 100 let. V tem primeru bi se pretok proti Ljubljani povečal in verjetno presegel pretok Q = 200 

m3/s (kar je trenutno projektni pretok). V primeru še večjega dotoka ali havarije na zapornicah se 

aktivira še varnostni preliv. 

 

Po podatkih projektanta bo pri 100 letnem valu zadrževalni čas vode v zadrževalniku trajal le nekaj ur 

več kot je čas zadrževanja (sprememba naravnega pretoka v prerezu pregrade) – npr. pri Q100 v 

primeru 9 urnih padavin bo čas zadrževanja 11 ur, v primeru 24 urnih padavin pa bo čas zadrževanja 

15 ur. Odtok bo naraven. 
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2.2.3. OPIS TEHNIČNIH IN TEHNOLOŠKIH ZNAČILNOSTI TER 

NAJPOMEMBNEJŠIH NAPRAV IN TEHNOLOGIJ, ZLASTI Z VIDIKA 

NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIK  

 

Z Direktivo Sveta 96/61/ES z dne 24. septembra 1996 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

onesnaženja (Direktiva IPPC) ter vsemi njenimi spremembami, so opredeljeni obrati in dejavnosti, pri 

katerih je treba upoštevati najboljše razpoložljive tehnologije (BAT). Najboljše razpoložljive tehnike 

so opredeljene za: obrate na področju energetike, proizvodnjo in predelavo kovin, nekovinsko in 

kemično industrijo, ravnanje z odpadki ter nekatere druge industrijske obrate (proizvodnja papirnate 

kaše, klavnice, strojenje kož, kafilerije, intenzivno rejo perutnine ipd.). Najboljše razpoložljive 

tehnologije za posege, ki so predmet tega PVO, niso opredeljene. 

2.2.4. GLAVNI PROIZVODNI PROCESI IN AKTIVNOSTI ALI NAČIN 

UPORABE 

 

V okviru obravnavanega posega se umeščajo vodnogospodarski objekti. Proizvodni procesi in 

aktivnosti ter posebni načini uporabe za tovrstni poseg niso relevantni. 

2.2.5. OCENA VRSTE IN KOLIČINE PRIČAKOVANIH OSTANKOV 

MATERIALOV IN EMISIJ TER VRSTE IN KOLIČINE ODPADKOV, 

NASTALIH MED GRADNJO IN OBRATOVANJEM 

2.2.5.1. Vrsta in količina izkopanih in vgradnih materialov /surovin 

 

Masna bilanca oz. vrsta in količina izkopanih in vgradnih materialov je povzeta iz Načrta organizacije 

gradbišča in dostopnih poti, ki ga je izdelalo podjetje VGB d.o.o. avgusta 2018, dopolnjeno september 

2018, dop. marec 2021. 

 

Med gradnjo bo nastalo 134.700 m3 izkopov, od katerih bo rodovitna zemlja predstavljala 90.500 m3, 

ostali del zemeljskih izkopov pa 44.200 m3. Po posameznih fazah gradnje obravnavanih posegov v 

okviru ureditev 2 etape (prestavitev Horjulke, ureditve Gradaščice in ureditve Ostrožnika) bodo sicer 

začasno ostajali zemeljski izkopi (skupaj 16.400 m3), ki pa se bodo skoraj v celoti (razen dela 

okuženega z dresnikom v količini 4.400 m3) uporabili za visokovodni nasip zadrževalnika Razori. 

Gledano v celoti bo tako investitor večino zemeljskega izkopa ponovno uporabil na istem gradbišču in 

sicer 130.300 m3 v nespremenjeni obliki kot vgradni material za nasipe na območju istega gradbišča. 

Investitor bo višek zemeljskega izkopa (4.400 m3), ki bo okužen z dresnikom obravnaval kot gradbeni 

odpadek. 

 

Masna bilanca po posameznih fazah ureditev 

 

A. Prestavitev Horjulke: 

Odriv rodovitne zemlje……………………………………….….…….12.000 m2 

Izkop nove struge…................................................................................21.000 m3 

Zasip stare struge…………………………………………….…….………15.000 m3 

Skale (kamnolom Verd) za izvedbo zavarovanj ………………………….…2.000 m3 

Les (piloti, oblice)……………………………………………………….……300 m3 

 

B. Visokovodni nasip zadrževalnika Razori in prelivni objekti: 
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Odriv rodovitne zemlje, zasipavanje z rodovitno zemljo………………….48.000 m3 

Izkop temeljnih tal…………………………………………………………..5.000 m3 

Nasip telesa pregrade z zemeljskimi izkopi nastalimi pri izvedbi Etape 2…..16.400 m3 

Nasip telesa pregrade z zemeljskimi izkopi nastalimi na območju Malega grabna* ……40.000- 

64.000 m3 

Nasip telesa pregrade materialom iz kamnoloma Verd*…….do 38.000 m3 

Izvedba tesnilnega jedra (bentonitna folija)……………………………... 12.000 m2 

AB za talni izpust in visokovodni preliv s podslapjem ……………………..4.000 m3 

Obloga varnostnega VV preliva s skalami……………………………………4.000 m3 

Izvedba dostopnih poti preko pregrade in po kroni pregrade (gramoz) ………2.400 m 
*razmerje med z zemeljskimi izkopi pripeljanimi iz faze 1A (Mali graben) in iz kamnoloma je odvisno od geomehanskih 

analiz, ki še niso izdelane 
   

C. Izvedba nasipa ob Horjulki, rregulacija Horjulke v Razorih: 

Odriv rodovitne zemlje, zasipavanje z rodovitno zemljo …………………....12.000 m2 

Izkop………………………………………………………………….…….….5.000 m3 

Zasip (nasip)……………………………………………………………….…..8.000 m3 

Skale (kamnolom Verd) za izvedbo zavarovanj ……………………………….2.000 m3 

Lomljenec v betonu, zidovi………………….………………………………..1.400 m3 

Les (piloti, oblice)…………………………………………………………….….100 m3 

AB most ………………………………………………………………………….150 m3 

 

D. Ureditve – sanacija Gradaščice na 3 odsekih: 

Odriv rodovitne zemlje……………………………………………..…………14.000 m2 

Izkop………………………………………………………………….……….8.000 m3 

Zasip………………………………………………………………….………..1.200 m3 

Skale (kamnolom Verd) za izvedbo zavarovanj…………………………….6.400 m3 

Lomljenec v betonu, zidovi…………………………………………………….500 m3 

Les (piloti, oblice)……………………………………………………………….500 m3 

 

E. Ureditve Ostrožnika: 

Odriv rodovitne zemlje.……………………………………………….….…2.500 m2 

Izkop…………………………………………………………………….…...3.600 m3 

Skale (kamnolom Verd) za izvedbo zavarovanj ………………………….….1.000 m3 

Lomljenec v betonu, zidovi………………………………………………..….200 m3 

Les (piloti, oblice)……………………………………………………….….…...50 m3 

3 prepusti (AB) ……………………………………………………….……….….90 m3 

 

F. Dvig lokalne ceste Bokalci – Utik – Stranska vas: 

Odriv rodovitne zemlje ……………………………………….………….….2.000 m2 

Izkop…………………………………………………………….………….…..600 m3 

Nasip (gruščnata zemlja)………………………………………….……….1.600 m3 

Skale (kamnolom Verd) za izvedbo zavarovanj ………………………….…….100 m3 

Lomljenec v betonu, zidovi…………………………………………………...200 m3 
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Tabela 3: Masna bilanca Etape 2 ureditev porečja Gradaščice 

FAZE ETAPE 2 IZKOP 

(m3)/ODRIV 

RODOVITNE 

ZEMLJE (m2) 

PORABA 

IZKOPA (m3) 

IN 

RODOVITNE 

ZEMLJE (m2) 

ZAČASNO 

SKLADIŠČENJE – 

PORABA ZA 

VISOKOVODNI 

NASIP RAZORI 

(m3) 

MATERIAL ZA 

VGRADNJO 

(DODATEN) (m3) 

Prestavitev 

Horjulke 

12.000 rod. zem. 

21.000 zem. 

12.000 rod. 

zem. 

15.000 zem. 

 6.000 zem. 2.000 skale (za 

zavarovanje) 

300 les (piloti, oblice) 

Visokovodni nasip 

zadrževalnika 

Razori in prelivni 

objekti 

48.000 rod. zem. 

  6.000 zem. 

48.000 rod. 

zem. 

78.000 zem. 

/ 72.000 zemeljskih 

izkopov  

12.000 m2 tesnilne 

(bentonitne)folije 

4.000 AB izpust s 

podslapjem 

4.000 skale v 

podslapju 

Nasip ob Horjulki, 

Regulacija 

Horjulke 

12.000 rod. zem. 

 5.000 zem.  

12.000 rod. 

zem. 

8.000 zem. 

/ 2.000 skale  (za 

zavarovanje) 

1.400 lomljenec v 

betonu  

100 les (piloti, oblice) 

150 AB 

Ureditve – sanacija 

Gradaščice na 3 

odsekih 

14.000 rod. zem. 

8.000 zem.  

14.000 rod. 

zem. 

1.200 zem. 

 6.800 zem. 6.400 skale  (za 

zavarovanje) 

500 lomljenec v 

betonu  

500 les (piloti, oblice) 

Ureditve 

Ostrožnika 

2.500 rod. zem. 

3.600 zem. 

2.500 rod. zem.  3.600 zem. 1.000 skale  (za 

zavarovanje) 

200 lomljenec v 

betonu  

50 les (piloti, oblice) 

90 prepust (AB) 

Dvig lokalne ceste 

Bokalci – Utik – 

Stranska vas 

2.000 rod. zem. 

600 zem. 

2.000 rod. zem. 

1.600 zem. 

/ 100 skale  (za 

zavarovanje) 

200 lomljenec v 

betonu  

SKUPAJ 90.500 rod. zem. 

44.200 zem. 

90.500 rod. 

zem. 

103.800 zem. 

16.400 zem. 15.500 skale  (za 

zavarovanje) 

Od 40.000 do 64.000 

zemeljskih izkopov 

(odvisno od 

geomehanskih 

raziskav, ki še niso 

narejene) 

12.000 tesnilne folije 

(m2) 

2.300 lomljenec v 

betonu  

950 les (piloti, oblice) 

4240 armirani beton  

 

Za gradnjo visokovodnega nasipa pregrade zadrževalnika Razori in prelivnega objekta je potreben 

volumen 78.000 m3 zemeljskega materiala. Kot je razvidno iz zgornje tabela bo 12.000 m3 zemeljskih 

izkopov premeščenih iz območja prestavitve Horjulke, regulacije Horjulke, sanacije Gradaščice in 

ureditve Ostrožnika. Manjkajoči material (76.000 m3 – 12.000 m3) količine 64.000 m3 bo pripeljan z 
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gradbišča Malega grabna (etapa 1) oziroma kamnoloma Verd. Razmerje bo določeno glede na 

geomehanske pogoje stabilnosti pregradnega nasipa.  

 

2.2.5.2. Ureditev gradbišča in gradbena mehanizacija 

 

Način ureditve gradbišča je povzet iz Načrta organizacije gradbišča in dostopnih poti, ki ga je izdelalo 

podjetje VGB d.o.o. avgusta 2018, dopolnjeno september 2018, dop. marec 2021. Širše območje 

posega je opredeljeno z mejo DPN (spodnja slika). 

 

Ožje območje gradbišča obsega območje gradnje (trajnega posega), območje lokacij začasnega 

skladiščenja zemeljskih (2 do 3 mesece med gradnjo, v obvladljivih kupih, zaščitenih s PE folijo) in 

začasnih gradbiščnih objektov so v celoti povzete iz Načrta organizacije gradbišča in dostopnih in 

začasnih objektov v času izvajanja del. Območje gradnje obsega izvedbo naslednjih del: 

• izgradnja suhega zadrževalnika Razori, ki obsega gradnjo: pregradnega nasipa, iztočnega 

objekta z daljinsko vodeno hidromehansko opremo (talni izpust s tablasto zapornico, 

visokovodni preliv z loputasto zapornico, varnostni preliv), ter urejenega podslapja, deviacije 

javne poti, poljskih poti ter lokalne ceste, ureditve 2 jarkov 

• ureditve Gradaščice (sanacija obstoječe regulacije na 3 odsekih) 

• regulacije Ostrožnika (regulacija Ostrožnika na 2 odsekih, zamenjava 3 mostov) 

• ureditve na območju regulacije Horjulke (sonaravna regulacija Horjulke, regulacija Horjulke z 

obrežnimi zidovi, nasip, razbremenilni jarek, čiščenje struge Horjulke). 

Organizacija gradbišča je prikazana na grafični prilogo Tekstualne priloge 7: Načrta organizacije 

gradbišča in dostopnih poti  v času gradnje (VGB d.o.o., september 2018, dop. marec 2021). 

 

Območje začasnih lokacij skladiščenja zemeljskih izkopov in začasnih gradbiščnih objektov v 

času gradnje 

 

Lokacije začasnih odrivov rodovitne zemlje so predviden ob trasi načrtovanega visokovodnega nasipa. 

Volumen je vsaj 10 m3/m nasipa (skupaj 17.000 m3). Rodovitna zemlja se po končanih delih uporabi 

za zasipavanje z rodovitno zemljo oz. rekultivacijo razgaljenih površin. Začasne lokacije skladiščenja 

zemeljskih izkopov za novo strugo Horjulke so predvidene v trasi med obstoječo (kjer je predvideno, 

da se dva meandra ohranita) in novo strugo. Volumen teh viškov je 21.000 m3 (oznaka lokacij D1 in 

D2).  Začasne lokacije za zemeljski material iz izkopov za izvedbo prelivnih objektov so predvidne na 

zaledni strani visokovodnega nasipa. Volumen je 22.700 m3 (oznaka lokacij D3, D4, D5 in D6). 

Začasne lokacije viškov gradbenega materiala  na območju prelivnih objektov imajo prostornino več 

kot 1000 m3. Območja začasnih lokacij skladiščenja zemeljskih izkopov bodo obstajala 2 do 3 mesece 

med gradnjo, kupi bodo obvladljivi in pokriti s PE folijo, omogočen bo neoviran odtok zalednih vod.. 

Ves izkopan zemeljski material se bo porabil v okviru načrtovanih ureditev, razen zemeljskih izkopov 

okuženih z dresnikom, ki bodo kot gradbeni odpadek št. 17 05 04, predan s strani ARSO 

pooblaščenemu prevzemniku. Le ta mora za odlaganje po postopku R10 na lokacijo za vnos v 

Gameljnah pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Gramozno nasutje se vozi neposredno na končne 

poti.  

 

Gradbiščni objekti  

 

Gradbiščni objekti bodo postavljeni na nasutem gramoznem platoju nizvodno od prelivnega objekta. 

Plato bo ograjen in zavarovan pred visoko vodo Gradaščice Q10. 

 

Na platoju, velikem minimalno 350 m2, bodo postavljeni naslednji objekti: 

• zabojniki za vodjo gradbišča in nadzore 

• sanitarije in garderoba 

• tesarska lopa 
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• skladišče in odlagališče materiala in opreme 

• parkirišče 

• pralna ploščad za vozila. 

 

Gradbiščni objekti bodo priključeni na javno infrastrukturo (elektrika, telekomunikacije, vodovod, …). 

Na platoju bodo postavljeni montažni WC-ji. 

 

Faznost in časovni okvir izvajanja del 

 

Operativno je predvideno naslednje zaporedje operativnih del: 

• izvedba platoja gradbišča, izvedba dostopnih cest in postavitev gradbiščnih objektov; 

• izvedba prestavitve Horjulke (odstranitev dela vegetacije, odriv rodovitne zemlje, izkop nove 

struge, izvedba zavarovanj, kjer so predvidena, preusmeritev Horjulke v novo strugo, zasip 

obstoječe struge); 

• izvedba zahodnega dela visokovodnega nasipa zadrževalnika od regionalne ceste do ceste 

proti Stranski vasi in naprej do Razorov (odriv rodovitne zemlje, izvedba nasipa iz 

kombinacije zemeljskih izkopov iz območja Malega grabna in materiala iz kamnoloma Verd 

ter tesnilne plasti z  glinenim jedrom ali bentonitno folijo, komprimacija nasipa, zasipavanje 

nasipa z rodovitno zemljo in izvedba začasne transportne poti po kroni nasipa ali na zaledni 

strani nasipa  -  4x bager, 4x buldožer, 8x kamion, 2x valjar); 

• izgradnja prelivnih objektov (AB konstrukcije, hidromehanska oprema, oprema za opazovanje 

in vodenje hidromehanske opreme); 

• dvig lokalne ceste Bokalci – Utik – Stranska vas; 

• izvedba čelnega dela nasipa med strugo Horjulke in pobočjem Klobuka; 

• izvedba nasipa ob Horjulki pri Dobrovi JZ od regionalne ceste (odriv rodovitne zemlje, 

izvedba cevnega prepusta v telesu nasipa, vgradnja nasipne zemlje, zasipavanje z rodovitno 

zemljo), izvedba inundacijske prepusta dimenzij 9,0*1,5 m pod regionalno cesto Razori – 

Dobrova, izvedba razbremenilnega jarka dimenzij 12*1,0 m;  

• izvedba regulacije Horjulka na območju Razorov od izpod regionalne ceste do odseka 

prestavitve dolžine 265 m (izkop, izvedba levobrežnih in desnobrežnih zidov, zasip, 

oblikovanje pretočnega prereza z dnom širine 7 m in povprečnim nagibom brežin 1:2). 

Zemeljske izkope iz brežin Horjulke pri Razorih (na prehodu regulacije v prestavitev), v 

katerih so izmerjene presežne mejne vrednosti za živo srebro, se vgradi v brežine, oziroma 

zasip Horjulke na območju gradbišča; 

• ureditev Gradaščice; 

• ureditev Ostrožnika; 

• zaključna dela in ureditev okolice. 

 

Predviden čas izvedbe ocenjujemo na približno 24 mesecev. V nadaljevanju podajamo oceno trajanja 

posameznih faz izvedbe: 

• izvedba platoja gradbišča, izvedba dostopne ceste in postavitev gradbiščnih objektov -  3 

mesece; 

• izvedba prestavitve Horjulke (odstranitev dela vegetacije, odriv rodovitne zemlje, izkop nove 

struge, izvedba zavarovanj, kjer so predvidena, preusmeritev Horjulke v novo strugo, zasip 

obstoječe struge) in izvedba nasipa ob Horjulki - 3 mesece 

• izvedba zahodnega dela visokovodnega nasipa zadrževalnika od regionalne ceste do ceste 

proti Stranski vasi in naprej do Razorov (odriv rodovitne zemlje, izvedba nasipa iz 

kombinacije zemeljskih izkopov iz območja Malega grabna in materiala iz kamnoloma Verd 

ter tesnilne plasti (če je možno se uporabi glinen izkop iz katerega od bližnjih gradbišč, v 

obratnem primeru se tesnitev zagotovi z bentonitno folijo), komprimacija nasipa, zasipavanje 

nasipa z rodovitno zemljo in izvede začasne transportne poti po kroni nasipa ali na zaledni 

strani nasipa - 12 mesecev (2 x po 6 mesecev) 
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• izgradnja prelivnih objektov (AB konstrukcije, hidromehanska oprema, oprema za opazovanje 

in vodenje hidromehanske opreme) - 6 mesecev 

• dvig lokalne ceste Bokalci – Utik – Stranska vas - 2 meseca 

• izvedba čelnega dela nasipa med strugo Horjulke in pobočjem Klobuka - 2 meseca 

• ureditev Gradaščice - 3 mesece 

• ureditev Ostrožnika - 6 mesecev 

• zaključna dela in ureditev okolice - 2 meseca. 

 

Običajna gradbena dela se bodo izvajala v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro. Gradbena del, ki  

predstavljajo impulzivne vire hrupa pa bodo potekala med 8. in 16. uro. Navedeno je ocenjeno trajanje 

izvedbe posameznega posega, posamezni posegi se bodo izvajali istočasno. Skupno trajanje gradnje 

ocenjujemo na 2 leti (2 krat po 6 mesecev v posameznem letu v času ugodnih vremenskih razmer – 

zagotovljena optimalna vlažnost zemeljskih izkopov, ki se vgrajuje v nasip). 

 

Opredelitev potrebne gradbene mehanizacije 

 

Za posamezne faze gradnje je ocenjena potrebna gradbena mehanizacija, kot sledi: 

• izvedba platoja gradbišča, izvedba dostopne ceste in postavitev gradbiščnih objektov - 2x 

bager, 1x buldožer, 2x kamion, 1x valjar  

• izvedba prestavitve Horjulke (odstranitev dela vegetacije, odriv rodovitne zemlje, izkop nove 

struge, izvedba zavarovanj, kjer so predvidena, preusmeritev Horjulke v novo strugo, zasip 

obstoječe struge) - 2x bager, 1x buldožer, 4x kamion  

• izvedba zahodnega dela visokovodnega nasipa zadrževalnika od regionalne ceste do ceste 

proti Stranski vasi in naprej do Razorov (odriv rodovitne zemlje, izvedba nasipa iz 

kombinacije zemeljskih izkopov iz območja Malega grabna in materialov iz kamnoloma Verd 

ter tesnilne plasti (če je možno se uporabi glinen izkop iz bližnjih gradbišč, v obratnem 

primeru se tesnitev zagotovi z bentonitno folijo, komprimacija nasipa, zasipavanje nasipa z 

rodovitno zemljo in izvede začasne transportne poti po kroni nasipa ali na zaledni strani nasipa  

-  4x bager, 4x buldožer, 8x kamion, 2x valjar 

• izgradnja prelivnih objektov (AB konstrukcije, hidromehanska oprema, oprema za opazovanje 

in vodenje hidromehanske opreme) - 1x bager, 2x kamion 

• dvig lokalne ceste Bokalci – Utik – Stranska vas - 1x bager, 1x buldožer, 4x kamion, 1x valjar, 

1x finišer 

• izvedba čelnega dela nasipa med strugo Horjulke in pobočjem Klobuka - 1x bager, 1x 

buldožer, 2x kamion, 1x valjar 

• ureditev Gradaščice - 2x bager, 1x buldožer, 4x kamion 

• ureditev Ostrožnika - 1x bager, 3x kamion 

• zaključna dela in ureditev okolice - 1x bager, 1x buldožer, 1x kamion. 

 

Pri izvedbi bo lahko prišlo do uporabe iste mehanizacije za gradnjo posameznih faz, če se ne bodo 

izvajale istočasno. Število potrebnih transportov materiala se oceni s predpostavko kapacitete 1 

kamiona za 10 m3 zemeljskega materiala in 6 m3 skal v posamezni vožnji. 

 

Dostopne poti v času gradnje 

 

Za dovoz zemeljskega materiala za gradnjo pregradnega nasipa in materiala za gradnjo objektov bo 

uporabljena obstoječa javna cestna infrastruktura, na območju gradbišča bodo izvedene začasne 

transportne poti, ki so predvidene v okviru meje DPN. Dostopi do gradbišča so predvideni: 

• Spodnji Razori od Regionalne ceste po lokalni cesti mimo plinske postaje do čelnega dela 

pregrade (predvideti je potrebno utrditev ceste ter obstoječega mostu oz. izgradnjo novega čez 

Horjulko, saj v obstoječem stanju ne omogoča prometa vozilom težjim od 6 t. V kolikor ta 

dostop ne bo možen se kot alternativna za glavni dovoz do čelnega dela pregrade uporabi 

gradbiščna pot preko trase razbremenilnika Horjulke). 
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• od ceste Bokalci – Stranska vas za levi bok pregrade (levo od prelivnega objekta), 

• po trasi razbremenilnika Horjulke med Razori in bencinsko črpalko,  

• od regionalne ceste Dobrova – Polhov Gradec po lokalni cesti Dobrova – Stranska vas in nato 

po trasi VV nasipa oziroma tik ob nasipu (notranja stran zadrževalnega prostora. 

 

Izven kategoriziranih cest so vsi dostopi predvideni znotraj meje DPN. Transportne poti so označene v 

situaciji, transporti znotraj območja gradbišča se bodo izvajali po trasi visokovodnega nasipa in ob 

njem ter neposredno ob vodotokih. 

2.2.5.3. Vrste in količine potrebne energije 

 

Za potrebe obratovanja gradbene mehanizacije bodo potrebni energetski viri. Količine, potrebne za 

obratovanje so odvisne od tipa gradbene mehanizacije in v tej fazi še niso znane. Za pisarniške 

provizorije se bo izvedel priključek na električno omrežje, sicer pa bodo na gradbišču uporabljeni 

mobilni elektro agregati. Med obratovanjem se bo energija porabljala za delovanje zaporničnih 

objektov. Za vse pogone hidromehanske opreme je predvideno napajanje iz električnega omrežja. V 

primeru izpada omrežja električno energijo zagotavlja Diesel agregat nameščen v komori ob prelivu. 

2.2.5.4. Vrste in količine izdelkov ter osnovnih značilnosti njihovega 

življenjskega ciklusa 

 

Predmet presoje je vodnogospodarski objekt. Proizvodnje izdelkov ne bo. 

 

2.3. OKOLJSKE ZNAČILNOSTI POSEGA  

2.3.1. RABA NARAVNIH VIROV 

 

Voda 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

V času gradnje se bo za izvedbo gradbenih del porabila manjša količina vode.  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

V času po izvedbi vodnogospodarskih ureditev in spremljajočih ureditev potrebe po pitni vodi ne bo. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje.  

 

Kmetijska zemljišča 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Po dejanski rabi bodo med gradnjo prizadeti v največjem obsegu trajni travniki, ki po namenski rabi 

sodijo med najboljša kmetijska zemljišča. Površine teh zemljišč bodo okoli 14 ha. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

V primeru voda do Q10 po posegu ne bo poplav na območju zadrževalnika Razori, v obstoječem stanju 

poplave so. Med obratovanjem bo lahko prišlo do občasnega poseganja na okoli 58,5 ha zemljišč. Po 

dejanski rabi (MKGP, avgust 2018) gre večinoma za trajne travnike ter njive in vrtove.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se vodnogospodarske ureditve odstranile. V primeru odstranitve je možna 

sanacija zemljišč in sčasoma vrnitev v sedanjo rabo. 
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Gozd 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Na območju obravnave se po dejanski rabi nahaja gozd v zelo majhnih površinah. Izguba gozdnih 

zemljišča med gradnjo bo majhna (do 0,5 ha). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Po izvedbi vseh predvidenih posegov vpliva na gozdne površine ne bo. V času visokih vod bo 

poplavljena večinoma le obrežna vegetacija ob vodotokih, ki je v času visokih vod poplavljena tudi v 

obstoječem stanju. Vpliv visokih vod bo kratkotrajen, na gozdni vegetaciji ne bo opaznih trajnih 

posledic.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se vodnogospodarske ureditve odstranile. V primeru odstranitve je možna 

sanacija zemljišč z zasaditvijo gozdne vegetacije. 

 

Mineralne surovine 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Za vgradnjo v visokovodne nasipe zadrževalnika in ob vodotokih bo uporabljen izkopni material iz 

ureditev etape 1 poplavnih ureditev na porečju Gradaščice ter kamniti material iz kamnoloma Verd. Za 

nasip telesa pregrade z zemeljskimi izkopi iz območja Malega grabna se bo porabilo od 40.000 do 

78.000 m3 zemeljskih izkopov iz Malega grabna.  Razmerje med zemeljskimi izkopi, pripeljanimi iz 

faze 1A (Mali graben) in materiala iz kamnoloma je odvisno od geomehanskih analiz, ki še niso 

izdelane. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem bodo mineralne surovine potrebne le ob večjih sanacijah. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 

 

Biotska raznovrstnost 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Na območju posega je zaradi gradbenih del pričakovati začasno zmanjšanje številčnosti nekaterih 

organizmov. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Biotska pestrost rastlinskih vrst se bo z ustrezno krajinsko arhitekturno obvodno zasaditvijo, 

odstranitvijo invazivnih rastlinskih vrst ter sanacijo gozdnega roba sčasoma povrnila na raven 

podobno pred posegom. Zaradi reguliranih strug je na območju regulacij pričakovati trajno zmanjšanje 

številčnosti nekaterih organizmov. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 

2.3.2. STRANSKI PROIZVODI, ODPADKI IN NAČIN RAVNANJA Z NJIMI 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Po Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15, 129/20) bodo odpadki, nastali med gradnjo, 

sodili predvsem v skupino odpadkov s številko 17 ter nekaj iz skupine odpadkov s številko 15. Opis 

vrste odpadkov in načina ravnanja z njimi v času gradnje je povzet iz Načrta organizacije gradbišča in 
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dostopnih poti, ki ga je izdelalo podjetje VGB d.o.o. avgusta 2018, dop. marca 2021. V času gradnje 

bodo nastajali odpadki pri naslednjih ureditvah:  

 

Ob izgradnji bodo nastali gradbeni odpadki na naslednjih območjih: 

• odstranitev vegetacije na brežinah vodotokov in na trasi visokovodnega nasipa dviga lokalne 

ceste Bokalci – Stranska vas, 

• območju križanja lokalne ceste Dobrova – Stranska vas in nasipa pri Dobravi, 

• na območju 3 premostitev Ostrožnika, 

• inundacijska odprtina pod R cesto, 

• rušitev 3 premostitev Ostrožnika. 

• zemeljski izkopi. 

 

Predvidena sestava odpadkov nastalih med gradnjo bo naslednja: 

• 17 05 04 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 03 (npr. zemeljski izkop, ki je okužen z 

dresnikom) (približno 4.400 m3), 

• 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 (približno 150 m3),  

• 02 01 07 Odpadki pri izkoriščanju gozdov (zeleni odrez: drevesa in grmovje), količina zaradi 

nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 01 01 Beton (približno 30 m3), 

• 17 02 01 Les, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 02 03 Plastika, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 04 05 Železo in jeklo, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni 

znana, 

• 15 01 02 Plastična embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 03 Lesena embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 04 Kovinska embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 06 Mešana embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi. 
* nevaren odpadek 

 

Odpadki se bodo ločeno zbirali na gradbišču, predajali s strani ARSO pooblaščenemu zbiralcu oz. 

prevzemniku gradbenih odpadkov skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih. Seznam le teh se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/.  

 

Zemeljski izkopi 

Med gradnjo bo nastalo 134.700 m3 izkopov, od katerih bo rodovitna zemlja predstavljala 90.500 m3, 

ostali del zemeljskih izkopov pa 44.200 m3. Po posameznih fazah gradnje obravnavnih posegov v 

okviru ureditev 2 etape (prestavitev Horjulke, ureditve Gradaščice in ureditve Ostrožnika) bodo sicer 

začasno ostajali zemeljski izkopi (skupaj 16.400 m3), ki pa se bodo skoraj v celoti (razen tisti del 

okužen z dresnikom) uporabili za visokovodni nasip zadrževalnika Razori. Gledano v celoti bo tako 

investitor večino zemeljskega izkopa, skladno z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l., 

RS, 37/15, 69/15 in 129/20), nadalje skladno z drugim odstavkom 4. člena in s prvo alinejo drugega 

odstavka 8. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) 

in tudi skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in 61/11), 

ponovno uporabil na istem gradbišču in sicer 130.300 m3 v nespremenjeni obliki kot vgradni material 

za nasipe na območju istega gradbišča. 

 

Investitor mora skladno s drugo alinejo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) dokazati, da zemeljski izkop, pridobljen z 

gradbenimi deli na gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med 

nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da zemeljski 

izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je iz podatkov o 

sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 

snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke (ker je količina izkopov večja kot 

30.000 m3). 

 

Investitor bo višek zemeljskega izkopa (4.400 m3), ki bo okužen z dresnikom obravnaval kot gradbeni 

odpadek in ga bo skladno s Seznamom odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES, pod kodo št. 17 05 

04, predal s strani ARSO pooblaščenemu zbiratelju oz. prevzemniku tovrstnih odpadkov. Seznam le 

teh se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. Za vnos po postopku R10 na lokaciji 

gramoznice Gameljne, kjer je predvideno odlaganje, mora le ta pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 

 

Za visokovodni nasip zadrževalnika Razori ne bo zadoščala količina zemeljskih izkopov nastalih na 

gradbišču obravnavanih posegov. Zato se bo pripeljalo zemeljske izkope iz začasnih lokacij za 

skladiščenje, ki bodo nastale pri izgradnji etape 1 za ureditev poplavne varnosti porečja Gradaščice ob 

Malem grabnu oz. kamnoloma Verd. Količina tega materiala bo 64.000 m3. Pri vnosu zemeljskega 

izkopa iz začasnih lokacij za skladiščenje na območju etape 1 gre za ponovno uporabno drugem 

gradbišču, kjer je tudi sam investitor. Tak način ravnanja je skladen z drugim odstavkom 2. člena 

Uredbe o odpadkih (Ur. l., RS, 37/15, 69/15 in 129/20), nadalje skladno z drugim odstavkom 4. člena 

in s prvo alinejo drugega odstavka 8. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih (Ur. l. RS, št. 34/08) in tudi skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. 

l. RS, št. 34/08 in 61/11). Investitor mora skladno s drugo alinejo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o 

ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) dokazati, da zemeljski izkop, 

pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral 

uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da 

zemeljski izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti 

med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je iz podatkov o 

sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 

snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke (ker je količina izkopov večja kot 

30.000 m3). 

 

Analize tal 

Na obravnavnem območju oz. v bližini so bile izvedene analize tal ali rečnega sedimenta na 4 

lokacijah (Gradaščica nad Ljubljano, Gradaščica v Šujici- 2 lokaciji) in ob Horjulki). Na večini lokacij 

vzorci tal niso presegali mejnih vrednosti za posamezne elemente po Uredbi o mejnih, opozorilnih in 

kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), razen na lokaciji ob Horjulki, 

kjer pa je vsebnost Hg v tleh presegala mejno imisijsko vrednost, vrednosti za ostale parametre pa so 

nižje od mejnih imisijskih vrednosti za posamezen parameter. Analiza vzorcev sedimentov iz 

Gradaščice nad Ljubljano pokazala, da vrednosti prav tako ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o 

mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), iz 

Gradaščice v Šujici da ni onesnažen z nevarnimi snovmi ter analize sedimenta iz Horjulke pa da glede 

na veljaven predpis zahtev za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališče za inertne odpadke, 

vsebnosti izmerjenih parametrov kovin, ionov in DOC niso presežene. Rezultati analiziranih 

parametrov prav tako kažejo, da glede na veljaven predpis za vnos v tla po postopku R10 sediment kot 

predviden zemeljski izkop ni primeren zaradi preseganja vrednosti za parameter Hg, vendar ni 

opredeljen kot nevarni odpadek (presežena je mejna vrednost glede na Uredbo o mejnih, opozorilnih 

in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS št. 68/96) - pri tej vrednosti so učinki 

ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi) in bo uporabljen na gradbišču investitorja v 

nespremenjeni obliki. 

 

V visokovodni nasip zadrževalnika se bo vgrajeval višek zemeljskih izkopov ob Malem grabnu. V 

okviru PVO za VGU ob Malem grabnu so bile izvedene analize tal ob Malem grabnu na treh vzorčnih 

mestih (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Rezultati kemijskih analiz tal kažejo, da so izmerjene vrednosti 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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pri dveh vzorcih skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh 

(Ur. l. RS, št. 68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen (20,8 mg/kg 

suhih tal), vendar daleč od kritične vrednosti (mejna vrednost za arzen je 20 mg/kg suhih tal, kritična 

vrednost za arzen je 55 mg/kg suhih tal). V okviru istega PVO so bile izvedene tudi analize sedimenta 

v Malem grabnu (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Analiziran vzorec je bil sestavljen iz petih podvzorcev 

odvzetih vzdolž struge in brežin Malega grabna. Na osnovi ocene vrednotenja sediment ni opredeljen 

kot nevaren odpadek. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin in struge Malega grabna se bo na območju 

obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma Verd. Material bo neoporečen, saj 

neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo skladnost s projektom v fazi gradnje 

preverja gradbeni nadzor skladno s 10 točko 13. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17, 72/17). 

 

Na osnovi zgoraj navedenih zaključkov izvedenih analiz tal lahko sklepamo da zemeljski izkopi, ki  

bodo nastajali na obravnavanem območju oz. bodo pripeljani iz 1 etape (ob Malem grabnu) 

protipoplavnih ukrepov na porečju Gradaščice, ne bodo imeli lastnosti, ki bi jih uvrščale med nevarne 

odpadke.  

 

Komunalni odpadki 

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v kontejnerjih (npr. ostanki malice), se bodo zbirali v 

posebnem kontejnerju. Za odvoz teh odpadkov bo poskrbljeno v okviru rednega odvoza komunalnih 

odpadkov javne komunalne službe.  

 

Del zelenega odreza, ki pripada dresniku 

Del zelenega odreza, ki pripada dresniku, se uniči s sežigom, oziroma predaja pooblaščenemu 

prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Druga možnost je, da se rastline zmulči in odloži 

na lokacijo vnosa viškov materiala, okuženega z dresnikom – gramoznico Gameljne. 

 

Nevarni odpadki 

Nastala bo tudi majhna količina embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z 

nevarnimi snovmi. Nevarne odpadke je potrebno v celoti oddati za to registriranemu (pooblaščenemu) 

odjemalcu. Seznam pooblaščenih zbiralcev, predelovalcev, odstranjevalcev, posrednikov, se nahaja na 

spletni strani ARSO: URL: http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. 

 

K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno obvezno priložiti Načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki (v skladu s 5. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih (UL RS, št. 34/08)). Pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja je potrebno izdelati Poročilo o 

nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi (v skladu z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 34/08)). 

 

Predvsem je treba v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, 

št. 34/08) med gradnjo uvesti sistem ločenega zbiranja gradbenih in drugih odpadkov glede na 

možnosti ponovne uporabe posameznih frakcij. S strani ARSO pooblaščenim organizacijam je oddane 

odpadke potrebno spremljati preko evidenčnih listov in voditi predpisane evidence.  

Pri izvedbi posega ne bodo nastajali stranski proizvodi. 

 

Čas obratovanja 

V času vzdrževalnih del je treba odpadke zbirati ločeno in jih oddajati pooblaščenemu prevzemniku. 

Pričakovati je predvsem zeleni odrez (številka odpadka 20 02 01). Zemljina in kamenje, ki nista 

navedena pod 17 05 03. Zeleni odrez, okužen z dresnikom, se pokosi 10 cm nad tlemi, nadzemne dele 

pa ustrezno odstrani, najbolje sežge oziroma preda pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu 

tovrstnih odpadkov.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bila sestava odpadkov enaka 

kot v času gradnje. 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/


                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  40 

2.3.3. VRSTA IN KOLIČINA EMISIJ SNOVI IN ENERGIJE V VODO, ZRAK 

IN TLA, VKLJUČNO S HRUPOM, VIBRACIJAMI, SEVANJEM TER 

SVETLOBNIM IN TOPLOTNIM ONESNAŽEVANJEM 

 

Onesnaženje zraka (vključno z vonjavami) 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povečalo prašenje z območja gradbenih 

posegov, z neutrjenih gradbiščnih poti in dovoznih cest, dodatno bodo povečane emisije onesnaževal 

zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev (emisije dušikovih oksidov, delcev 

PM10 in hlapnih organskih spojin). Emisije delcev PM10 bodo največje pri zemeljskih delih ter pri 

transportu po neutrjenih gradbiščnih poteh. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

V času obratovanja emisij snovi v zrak ne bo. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 

 

Obremenitev s hrupom 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom povečala v okolici gradbišča zaradi gradbenih del in 

obratovanja gradbene mehanizacije ter ob transportnih poteh za prevoze materiala za potrebe gradnje. 

Obremenitev s hrupom bo povečana pri rušitvah obstoječih objektov (mostovi), utrditvah brežin s 

skalami ali lesenimi piloti, pri večjih zemeljskih delih ter pri gradnji iztočnega objekta zadrževalnika 

Razori (pilotiranje za temelje). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem bodo na območju novega zadrževalnika občasno obratovale zapornice s 

pripadajočo strojno opremo. Vse naprave bodo locirane v zaprtih prostorih, obratovale bodo le 

občasno, po potrebi, njihov vpliv na obremenitev s hrupom bo zanemarljiv. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Odstranitev ali opustitev protipoplavnih ureditev nista predvidena. V primeru odstranitve pa bi bil 

vpliv enak kot v času gradnje. 

 

Onesnaženje tal in voda (vključno s toploto)  

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

V fazi gradnje so možne emisije onesnaževal v tla in vodo, v primeru morebitnih nesreč z razlitjem 

goriv in maziv iz delovnih in transportnih strojev. Neposredno onesnaženje vode bo predvsem v času 

izkopov v strugi in na brežinah, predvsem v obliki kaljenja. Betoniranje je predvideno na suhem. 

Toplotnega onesnaževanja ne bo. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je možno vplive omiliti. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Obratovanje posega ne bo povzročalo emisij v tla in vode.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 
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Elektromagnetno sevanje 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Novi viri elektromagnetnega sevanja (EMS) niso predvideni, po projektu so predvidene le krajše 

prestavitve obstoječih vodov ob ureditvah. Zato je ocenjeno, da vpliva zaradi elektromagnetnega 

sevanja ne bo. 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Novih virov EMS se s projektom ne umešča, vpliva ne bo. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 

 

Svetlobno in toplotno onesnaževanje 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Gradnja bo potekala v dnevnem času, za varovanje v nočnem času je predvidena svetilka s senzorjem. 

Vpliva na ljudi in nočno aktivne živali zaradi osvetljevanja ne bo, presoja ni potrebna.  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Ne bo vira svetlobnega onesnaževanja.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se ureditve odstranilo. V primeru odstranitve pa bi bil vpliv enak kot v času 

gradnje. 

 

Vibracije  

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Med gradnjo se bo obremenitev z vibracijami povečala v neposredni okolici gradbišča zaradi 

gradbenih del in obratovanja gradbene mehanizacije ter ob transportnih poteh za prevoze materiala za 

potrebe gradnje. Obremenitev z vibracijami bo povečana v neposredni okolici pri rušitvah obstoječih 

objektov (mostovi), utrditvah brežin s skalami ali lesenimi piloti, pri večjih zemeljskih delih ter pri 

gradnji iztočnega objekta zadrževalnika Razori (pilotiranje za temelje). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

V času obratovanja vpliva na vibracije ne bo. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Odstranitev ali opustitev protipoplavnih ureditev nista predvidena. V primeru odstranitve pa bi bil 

vpliv enak kot v času gradnje. 

2.3.4. TVEGANJA, POVEZANA Z VARSTVOM PRED OKOLJSKIMI IN 

DRUGIMI NESREČAMI 

 

Ob pojavu poplav je velika verjetnost verižne nesreče, saj lahko pride do nekaterih vzporednih nesreč, 

predvsem do izlitja nevarnih snovi. Dolgotrajne padavine redno povzročajo tudi nastanek zemeljskih 

plazov, velika je verjetnost pomanjkanja pitne vode in motene oskrbe z električno energijo. 

 

Agencija RS za okolje na podlagi meritev opozarja pred poplavami rek. Imajo pet stopenj (od H1 do 

H5) intervencijskih vrednosti višine vodostajev na osnovi katerih poteka koncept odziva: 

• Naraščanje vodotokov (preseženi pogojni vodostaj oziroma pretok – vodostaj oziroma pretok je 

dosegel kritično točko in zahteva stalno spremljanje razmer). Oddelek za hidrološko prognozo 

MOP ARSO Urada za monitoring prične redno spremljati stanje vodostajev in pretokov, ko reke 

presežejo pogojne vodostaje oziroma pogojne pretoke. 
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• Poplave (stanje pripravljenosti za ukrepanje). Ko je pogojni vodostaj oziroma pretok presežen in 

še narašča, se vzpostavi stanje pripravljenosti za ukrepanje. Izvaja se obveščanje javnosti in 

prebivalstva, alarmiranje prizadetih prebivalcev, aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, 

določitev zaščitnih in drugih ukrepov, zbiranje informacij in posredovanje podatkov, izvajanje 

nalog in ukrepov zaščite, reševanja in pomoči, informiranje javnosti, ocenjevanje škode, 

spremljanje stanja in zaključek aktivnosti. 

• Katastrofalne poplave. Izvaja se alarmiranje, obveščanje pristojnih organov in javnosti, 

aktiviranje sil za zaščito, reševanje in pomoč, na osnovi napovedi poteka nesreče in ocene 

situacije poveljnik CZ OŽ določi zaščitne ukrepe in naloge. 

 

Če se zajezena gladina približa projektni koti 307,0, dotok v zadrževalnik pa je še vedno večji od 

iztoka skozi talno zapornico (pričakovano ob pretokih večjih od Q100), se začne odpirati loputasta 

zapornica na visokovodnem prelivu. V tem primeru bi se pretok proti Ljubljani povečal in verjetno 

presegel projektni pretok Q = 200 m3/s, zato bi prišlo dolvodno od zadrževalnika do poplav. Poplavno 

bi bili ogroženi posamezni objekti v Dobrovi in Stranski vasi, v spodnjem toku Malega grabna bi bila 

poplavno ogrožena urbanizirana območja. 

 

Za pretoke nad Q5000 je levo od visokovodnega preliva predvideno območje debeline 2,5 m, ki ga 

lahko Gradaščica izpere. Polje je široko 20 m in deluje kot dodatni varnostni preliv. V primeru tako 

katastrofalnih poplav bi bili močno ogroženi številni objekti dolvodno od zadrževalnika. Prav tako bi 

bili številni dolvodni objekti močno ogroženi v primeru nenadnega odprtja talne (tablaste) zapornice 

ob polnem zadrževalniku (na koti 307,0) ali v primeru porušitve dela pregrade. 

 

Pregrada in nasipi bi sčasoma zaradi večjih lokalnih zdrsov ob padavinah in neustrezne stabilnosti 

lahko popustili. Predvidevamo, da bodo nasipi z dodatno konsolidacijo s strani gradbene mehanizacije 

imeli nizek koeficient vodoprepustnosti oz. bodo praktično vododržni. Zato se bodo meteorne vode 

večinoma odvodnjavale po pobočju. Meteorne vode, v kolikor ne bo urejeno odvodnjavanje, bodo na 

brežini nasutja med in deloma po padavinah gradile žlebove. V kolikor pride do lokalnih zajezitev 

meteorne vode, obstaja nad zajezitvijo velika verjetnost lokalnega zdrsa ali pa celo ustvarjanja večjih 

ploskev porušitve ter s tem večjega zdrsa pregrade. V kolikor bodo elementi pregrad oz. nasipov, same 

pregrade in dovozne poti izvedeni strokovno in po projektni dokumentaciji ter bodo upoštevani vsi 

predvideni ukrepi in monitoring, ocenjujemo da bo sprememba geosfere po končanih zemeljskih in 

gradbenih delih ter rekultivaciji zelo majhna. Porušitvena analiza pregrade zaradi nizkega nivoja 

projektne dokumentacije (IDZ) še ni bila narejena. Preveritev nasipov zadrževalnika s povečanjem 

varnostne višine in širitvijo krone bo potrebna tudi v okviru vpliva podnebnih sprememb. V naslednji 

fazi načrtovanja se preveri vpliv z dodatnimi hidravličnimi in geomehanskimi analizami glede na 

razpoložljive vgradne materiale (zemeljski izkopi). Zajezna gladina (307,00 m n.m), volumen 

zadrževanja (cca 1.000.000 m3), izpustni objekti in način delovanja se ohranjajo, kot je predvideno v 

DPN. Za ocenjeno spremembo pretoka v prihodnosti bo na nivoju PGD potrebno izvesti analizo 

stabilnosti pregrade in porušitveno analizo pregrade. 

 

Požarna varnost - pregrada. Pregrada zadrževalnika je oddaljena od drugih objektov, zato jih požarno 

ne ogroža. Razen opreme v komandnem prostoru (olje tlačna naprava, omare za krmilno in 

telekomunikacijsko opremo) ter zunanjega Diesel agregata ni potencialnih virov požara. Objekt je 

neuporabljen, razen ob rednih občasnih poskusnih zagonih ter v primeru visokovodnega vala, ko je 

prisotnost posluževalca operaterja obvezna. Objekt je glede možnosti požara nizko rizičen, zato razen 

prenosnega gasilnega aparata (ABC prah S9) v komandnem prostoru drugi ukrepi požarne varnosti 

niso predvideni. 

 

Nesreče zaradi okvare plinovoda 

 

Na obravnavanem območju poteka obstoječi plinovod M3, MMRP Šempeter NG-odcep Ljubljana 

(DN 500, p=67 bar), vzporedno z njim pa tudi trasa načrtovanega plinovoda M3/1. Za zavarovanje 

obstoječega plinovoda M3 na obravnavanem območju je bil izdelan načrt Zavarovanje plinovodnega 
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omrežja v območju zadrževalnika Horjulka v Razorih (IBJ d.o.o. Celje, januar 2011), ki predvideva 

izvedbo ustrezne zaščite plinovoda (razbremenitev plinovodne cevi, zavarovanje plinovodne cevi pred 

vzgonom) za njegovo nemoteno obratovanje. Načrtovan plinovod M3/1 je obravnavan kot drug 

projekt na obravnavnemu območju, ki bi lahko imel ob sočasni izvedbi z obravnavanimi ureditvami 

kumulativni vpliv. Sočasna izvedba načrtovanega plinovoda M3/1 in v tem Poročilu načrtovanih 

ureditev ni predvidena. 

 

V primeru nesreče med gradnjo in obratovanjem načrtovanih prostorskih ureditev in obstoječega 

plinovoda M3 ali načrtovanega plinovoda M3/1, imata podjetji Plinovodi d.o.o. (investitor 

načrtovanega plinovoda M3/1) in Geoplin d.o.o. (upravljavec obstoječega plinovoda M3) opredeljene 

svoje načrte zaščite in reševanja, v katerih so podrobneje določeni potrebni zaščitni ukrepi ter naloge 

izvajalcev načrta glede na njihove z zakonom določene pristojnosti, kar omogoči organizirano in 

usklajeno izvajanje učinkovite zaščite, reševanja in pomoči za zmanjšanje posledic ob nesreči oziroma 

čim hitrejšo vzpostavitev osnovnih pogojev za življenje po nesreči. Sistemski operater prenosnega 

plinovodnega omrežja izvaja stalen nadzor in preventivne aktivnosti za odpravo potencialnih možnosti 

poškodb in možnosti izpusta zemeljskega plina iz omrežja. V primeru izrednega dogodka (npr. nesreče 

ali fizične poškodbe plinovoda) bi sistemski operater sprožil vse vnaprej predvidene varnostne 

mehanizme, ki v praksi pomenijo zavarovanje območja in ustrezne ukrepe do odprave tveganja. Načrt 

zaščite in reševanja se aktivira po prejetem obvestilu o nesreči ali po prejetem zahtevku za pomoč 

preko Regijskega centra za obveščanje. Obveščanje javnosti in prebivalcev v okolici ob nesreči poteka 

preko sredstev javnega obveščanja, kar izvaja oseba, ki je znotraj podjetja odgovorna za odnose z 

javnostmi. 

 

V primeru večje nesreče je organiziranost reševanja na občinskem nivoju opredeljena z občinskimi 

načrti zaščite in reševanja, na regijskem nivoju z regijskimi načrti zaščite in reševanja, na državnem 

nivoju pa z državnimi načrti zaščite in reševanja. Upravne in strokovne naloge organiziranja, priprav 

in izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na državnem nivoju opravlja Uprava RS za 

zaščito in reševanje (URSZR), ki je organ v sestavi Ministrstva za obrambo. Teritorialno 

organiziranost URSZR tvori trinajst izpostav, pri čemer obravnavano območje pokriva izpostava 

URSZR Ljubljana, ki opravlja naloge zaščite in reševanja na področju ljubljanske urbane regije. V 

primeru večje nesreče se najprej aktivira regijski načrt, glede na obseg nesreče, razmere in napoved 

razvoja dogodkov pa se sprejme odločitev o aktiviranju državnega načrta zaščite in reševanja ter sil za 

zaščito, reševanje in pomoč na državni ravni (Policija, Slovenska vojska). 

 

2.4. PREDPISI S PODROČJA VARSTVA OKOLJA, RELEVANTNI ZA 

OBRAVNAVANI POSEG 

 

❖ Evropska zakonodaja 

• Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka 

• Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa 

• Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem stanja 

• Direktiva 2007/60/ES o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti 

• Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo 

• Direktiva 2008/98/EC o ravnanju z odpadki  

• Direktiva 2000/60/ES o vodah 

• Direktiva Sveta 79/409/EGS o ohranjanju prosto živečih ptic 

• Direktiva Sveta 92/43/EEC o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst 

• Odločba 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov 

• Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013)) 
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❖ Slovenska zakonodaja – zakonodaja državnih organov 

 

Splošno 

• 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 – 

ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – 

ZIURKOE in 158/20) 

• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20) 

• Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 

priprave (Uradni list RS, št. 36/09, 40/17)  

• Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega 

dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 72/13, 3/17) 

 

Hrup 

• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 121/04, 59/19 

• Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju, Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 

• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za 

njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 105/08 

• Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ 

• Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, Uradni list RS, št. 106/02, 

50/05, 49/06, 17/11 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 

63/13, 72/13, 56/14, 17/15, 17/18, 73/18, 25/19, 78/19) 

Vibracije 

Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni, 

zato so bili potencialni vplivi med izvedbo in po njej ocenjeni na podlagi mednarodnih in tujih 

standardov s tega področja: 

• ISO 2631-2:2003 Evaluation of human exposure to whole-body vibration 

• ISO 4866:2010 Mechanical vibration and shock - Vibration of buildings - Guidelines for the 

measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings 

• DIN 4150-1:2001 Erschütterungen im Bauwesen - Vorermittlung von Schwingungsgrössen 

• DIN 4150-2:1999 Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden 

• DIN 4150-3:2013 Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen 

Elektromagnetno sevanje  

• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 

70/96, 41/04 – ZVO-1) 

 

Svetlobno onesnaževanje  

• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10, 46/13) 

 

Poplavna in erozijska varnost 

• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 

št. 89/08, 49/20) 

 

Pitna voda 

• Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) 
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Narava 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – 

ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18, 82/20) 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 

115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16, 62/19) 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 

115/07, 36/09, 15/14) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16, 47/18) 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 

• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18) 

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 

82/02, 42/10) 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 

93/10, 23/15, 7/19) 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni 

list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11) 

• Odlok o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka "Polhograjski Dolomiti" 

za območji občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 14/74) 

• Odlok o določitvi »Poti spominov in tovarištva« za spomenik skupnega pomena za mesto 

Ljubljana (Uradni list SRS, št. 3/88) 

 

Zemljišča 

• Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 

27/17 in 22/18) 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 

27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98, 56/99, 67/02, 110/02, 115/06, 110/07, 

106/10, 63/13, 17/14, 24/15, 9/16, 77/16) 

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 

56/07, 29/09, 91/10, 1/13, 39/15, 191/20)  

• Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (Uradni list RS št. 60/10, 64/10, 48/15) 

• Pravilnik o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih 

sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) 

 

Tla 

• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Uradni 

list RS, številka 68/96 in 41/04-ZVO-1) 

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, številka 34/08, 61/11) 

• Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z 

nevarnimi snovmi (Uradni list RS, št. 7/19) 

Odpadki 

• Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) 

• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11)  

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, številka 37/15, 69/15, 129/20) 

 

Voda 

• Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – 

ZVO-1, 57/08, 57/12 – ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15 – ZV-1E, 65/20) 

• Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni 

list RS, št. 67/16) 

• Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16) 
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• Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12, 66/16) 

• Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list 

RS, št. 61/11, 49/12, 67/16) 

• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 

46/02, 41/04-ZVO1) 

• Uredba o pogojih in  omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. list RS, št. 

89/08, 49/20) 

• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 

ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, 

št. 89/08 in 49/20) 

 

Zrak 

• Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 

• Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v 

zunanjem zraku, Uradni list RS, št. 56/06 

• Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, Uradni list RS, št. 21/11 

• Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 

24/05, 92/07, 10/14, 47/17, 48/18 

• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, Uradni list RS, št. 31/07, 

70/08, 61/09, 50/13 

• Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 55/11, 6/15 in 5/17 

• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja in o pogojih za njegovo izvajanje, Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 

17/03, 41/04 - ZVO-1, 105/08, 68/16 - ZDimS in 77/17 

• Pravilnik o nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu, Uradni list RS, št. 70/11 

• Pravilnik o gradbiščih, Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr., 61/77 - GZ 

• Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na 

onesnaženost zunanjega zraka, Uradni list RS, št. 38/17, 3/20 in 152/20 

• Odlok o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, Uradni list RS, 

št. 67/18, 2/20 in 160/20 

• Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaženjem s PM10, Vlada RS, št. 35405-

4/2009/9, november 2009 

Podnebje 

• Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola (Uradni list RS, št. 17/02) 

• Zakon o ratifikaciji Okvirne konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (Uradni list 

RS št. 59/95) 

• Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2005 - 2012 (Uradni list RS, št. 2/06) 

• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Vlada RS št. 35405-

1/2014/8, december 2014 

 

Kulturna dediščina in krajina 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 

90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (Uradni list RS, št. 74/03) 

• Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07-ZPNačrt, 61/17 – 

ZUreP-2) 

• Sklep o kulturnih spomenikih in naravnih znamenitostih, ki so postale last Republike 

Slovenije (Uradni list RS, št. 46/96, 57/97) 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07-ZPNačrt, 

61/17 – ZUreP-2) 
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❖ Slovenska zakonodaja – Občinski prostorski akti 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 

63/13, 72/13, 56/14, 17/15, 17/18, 73/18, 25/19, 78/19) 

 

 

2.5. PRIDOBITEV IN ANALIZA PREDHODNIH POGOJEV NOSILCEV 

UREJANJA PROSTORA 

 

Smernice nosilcev urejanja prostora 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami - smernice 

(št. 35001-312/2004 z dne 17.5.2004, dopolnitev smernic št. 35001-374/2003 z dne 24.8.2005, 

dopolnitev št. 35001-374/2003 z dne 23.1.2007, dopolnitev smernic št. 35001-113/2010 z dne 

5.3.2010) 

Odgovor: Smernice so smiselno  upoštevane pri pripravi projekta in podajanju omilitvenih ukrepov. 

 

2. Zavod RS za varstvo narave – smernice  

• Naravovarstvene smernice za Državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota 

Ljubljana, Kersnikova 3; št.: 3-III-134/4-O-03/MSD, junij 2004) 

• Naravovarstvene smernice za Državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane – dopolnitev (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3; št.: 3-II-409/4-O-05/HT,NH, z dne 02.09.2005) 

• Dopolnitev naravovarstvenih smernic za Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane, Ureditev malega grabna od izliva do Bokalc – varianta 

II a - optimizirana (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Dunajska cesta 22; št.: 3-III-

471/5-O-06/MZ, z dne 03.01.2007). 

• Naravovarstvene smernice za Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane – dopolnitev (Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, 

Območna enota Ljubljana, Cankarjeva cesta 10; št.: 3-II-138/3-O-10/VJ,KR, z dne 

09.03.2010) 

 

3. Zavod za ribištvo Slovenije – smernice  

• Smernice za Državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana – Šmartno; št.: 04-2-

49/4, z dne 08.06.2004) 

• Dopolnitev smernic za Državni lokacijski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana 

– Šmartno; št.: 04-2-320/3, z dne 18.01.2007). 

• Dopolnitev smernic k osnutku Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 

Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/2, z dne 05.03.2010). 

• Podatki o ribah za izdelavo usmeritev projektantu in izdelovalcu Okoljskega poročila v zadevi: 

Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 

(Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/6, 

z dne 24.05.2010) 

• Detajlne predloge za ureditev vodotokov v okviru Državnega prostorskega načrta za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, 

Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/10, z dne 12.01.2011). 

Spodaj je podan skupni odgovor na smernice ZRSVN in ZZRS: 

 

Smernice in detajlne predloge so bile pri pripravi projekta in omilitvenih ukrepih smiselno 

upoštevane. 

Naslednjih smernic ZZRS ni bilo možno upoštevati: 
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Prestavitev in izravnava meandrirajočega dela struge Horjulke za naseljem Razori ni sprejemljiva. V 

tem območju se mora struga Horjulke ohraniti v naravnem stanju. Na usklajevalnem sestanku je bila 

ZZRS predstavljena rešitev oziroma omilitveni ukrep za omilitev izredno negativnih vplivov, ki bi jih 

povzročila prestavitev naravne struge Horjulke. Od ZZRS so bili pridobljeni tudi detajlni predlogi za 

ureditev vodotokov. Dogovorjeno je bilo, da se bo nova, prestavljena struge Horjulke uredila 

sonaravno, kar je bilo upoštevan že pri pripravi projekta. Dodatni ukrepi so predvideni v poglavju 

Narava. Značilne morfološke elemente struge Horjulke – meandre, mrtvice – naj se ohrani. V mrtvice 

Horjulke se ne posega. Pri prestavitvi struge je načrtovana nova meandrirajoča struga, v sonaravni 

izvedbi. Dodatni ukrepi so predvideni v poglavju Narava. Ohranja naj se vso obrežno vegetacijo, ki ne 

sega v profil struge vodotoka Gradaščica. Na območju sanacijskih ureditev naj se obrežna vegetacija 

ohranja v obstoječem stanju. Smernic ni bilo možno upoštevati, ker bodo sanacijske sečnje (redčenje 

obrežne vegetacije vodotokov) zagotavljale večjo pretočnost vodotokov in s tem pripomogle k večji 

poplavni varnosti območja. 

 

4. Zavod za gozdove Slovenije – smernice (št. 281-16/04-II/MS z dne 25.5.2004, dopolnitev smernic 

št. 381-16/04-II-MS z dne 1.9.2005, dopolnitev smernic št. 281-16/04-II-SM z dne 10.1.2007, 

dopolnitev smernic št. 281-16/2004 z dne 10.3.2010 in dopolnitev smernic št. 281-16/2004 z dne 

19.3.2010) 

Odgovor: Smernice so upoštevane pri pripravi projekta in podajanju omilitvenih ukrepov. Ker posegi 

niso predvideni v gozdove z izjemno poudarjeno lesno proizvodno funkcijo, je vpliv na gozd z 

biodiverzitetno funkcijo obravnavan v poglavju Narava. 

 

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – smernice (št. 352-36/2005/2 z dne 18.5.2005, 

št. 352-36/2005/4 z dne 27.2.2006, št. 350-92/2006/9 z dne 15.12.2006, dopolnitev smernic št. 352-

22/2004/14 z dne 1.3.2010) 

Odgovor: Pri pripravi idejnega projekta in okoljskega poročila so upoštevane vse zahteve, ki jih za 

načrtovanje predvidene prostorske ureditve določajo veljavni predpisi in pravni akti. Dodatno so bile 

izdelane strokovne podlage za kmetijstvo, ki jih je izdelala Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 

junija 2009. 

 

6. Zavod za varstvo kulturne dediščine – smernice (št. 35201-23/2004 z dne 7.6.2004, dopolnitev št. 

35201-23/2004 z dne 29.6.2004, dopolnitev smernic št. 35002-9/2007/1 z dne 8.1.2007, dopolnitev 

smernic št. 35002-9/2007/2 z dne 2.2.2007, dopolnitev smernic št. 35002-9/2007 z dne 16.4.2010)  

Odgovor: Smernice so smiselno upoštevane pri pripravi projekta in podajanju omilitvenih ukrepov, z 

izjemo:  

• Na podlagi dogovora na sestanku, ki je potekal dne 11.7.2012 v prostorih Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor je MIZKŠ v dopisu podal odgovor (dopis z dne 31.7.2012) glede 

potrebnosti izvedbe predhodnih arheoloških raziskav na območju širitve državnega prostorskega 

načrta in kjer zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč predhodne arheološke raziskave po 

metodah 1-7 niso bile opravljene v dosedanji fazi. Skladno s stališčem ZVKDS OE Ljubljana in 

Centra za preventivno arheologijo so predhodne arheološke raziskave potrebne le na območju 

posega nasipa za retencijski bazen pod Dobrovo. Glede na izjemno okoliščino (prepoved lastnikov 

zemljišč) je te raziskave potrebno opraviti v fazi, ki omogoča dostop na zemljišča in izvedbo 

raziskav, to je v danem primeru po sprejemu Uredbe, vendar pred izdajo kulturnovarstvenega 

soglasja. Na ostalih območjih širitve DPN dodatne predhodne arheološke raziskave za potrebe 

priprave okoljskega poročila niso potrebne. 

 

Avtorji okoljskega poročila so preverili najboljšo predlagano varianto z okoljskih vidikov in maja 

2010 izdelali usmeritve projektantu. Te so obsegale predvsem ureditev Malega grabna in nadomestne 

struge Horjulke, in sicer z vidika ohranjanja oziroma zagotavljanje ugodnega stanja populacij ribjih 

vrst (še posebej možnih kvalifikacijskih vrst), ostalih vodnih organizmov in habitatnih tipov. Podali 

smo usmeritve za zagotovitev trajno ugodnega stanja njihovih habitatov.  Na podlagi usmeritev je 

izvedba nove struge Horjulke v dolžini 640 m predvidena kot: 
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• Ureditev Horjulke je predvidena kot sonaravna z bogatim pribrežnim pasom ter prostorsko 

predimenzioniranim prečnim prerezom. Načrtovana je 25 m široka struga s pribrežnim pasom. 

Osnovna struga Horjulke v dnu je široka 6 do 12 m. Izvede se v zemeljski obliki z utrditvijo brežin 

na konkavnih delih krivin (skale, piloti ali leseni vzdolžniki), konveksne strani in preme se utrdi le 

z lesenimi zgradbami (vzdolžniki, količki), ki se ji nadgradi s popleti, vrbovimi tepihi in šopi. Ves 

saditveni material se pridobi iz obstoječe struge Horjulke. Globina osnovne struge se spreminja 

med 2 in 1 m. Niveletni potek je sicer zasnovan kot interpolacija dna na začetku in koncu odseka, 

vendar se na celotni trasi izvede globlji izkop s spreminjanjem globine struge, izkopom tolmunov 

na konkavah in spodbuditvijo prodišč na konveksah. Izvedejo se otoki iz pilotov ali izkopanih 

štorov, ki lahko služijo kot ribja zavetišča.  

 

V času javne razgrnitve in javnih obravnav so bile podane številne pripombe in predlogi. Na podlagi 

zavzetih stališč do pripomb in predlogov je prišlo do sprememb projektnih rešitev v DPN obravnavane 

variante 2. Spremembe projektnih rešitev so elaborirane v strokovnih podlagah »Zagotavljanje 

poplavne varnosti JZ dela Ljubljane, Idejna zasnova dodatno optimizirane variante po 1. javni 

razgrnitvi, IDZ po recenziji, št. projekta C33-FR/10 (IZVO-R d.o.o., junij 2012). Spremembe rešitev 

variante 2 po javni razgrnitvi zagotavljajo boljšo poplavno varnost za naselja Razori, Dobrova, 

Stranska vas, Dolenja vas, Kozarje, za sotočje Male vode in Božne, predvidena je tudi minimalna 

sprememba projektne rešitve Malega grabna ob bazni postaji Telekoma. 

 

Preverjena je bila tudi možnost dodatnega varovanja dveh gospodarskih objektov na sotočju Božne in 

Male vode, a zaradi vrste objekta ta v planu ni predvidena. Prav tako v okviru DPN ni predvideno 

dodatno varovanje posameznih stanovanjskih objektov na levem bregu Gradaščice v Srednji in Dolenji 

vasi, ker si ti lahko sami povečajo poplavno varnost, drugi ukrepi pa zaradi širših (predvsem 

dolvodnih) vplivov niso dopustni. Preveritve pri domačiji Oven v Šujici so pokazale, da bo z 

ureditvami, predvidenimi v DPN že poplavno varna in dodatne ureditve niso potrebne. 

 

 

 

 

 

3.1. ALTERNATIVNE VARIANTE/REŠITVE NA NIVOJU UMEŠČANJA V 

PROSTOR 

 

Kronologija 

Priprava državnega prostorskega načrta se je začela v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni 

list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt). Minister za okolje, prostor in 

energijo je dne 9. 4. 2004 določil  »Program priprave državnega lokacijskega načrta za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane« (št. 352-27-1/2004). 

 

V okviru državnega lokacijskega načrta je bila izdelana Primerjalna študija variant za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (LUZ, d.d., št. Projekta 5613, Ljubljana, julij 2005, 

dopolnjena oktober 2005). Medsebojno so bile primerjane štiri variante. V skladu z ZUPUDPP je bila 

v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi načrtovanja variant, na podlagi študije 

variant, izbrana varianta, ki je bila s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika 

ocenjena kot sprejemljiva. Kot najustreznejša je bila izbrana varianta II. Vlada je sprejela 

predlagano varianto dne 13.07.2006. 

 

Po optimizaciji variante iz Primerjalne študije variant je bil izdelan dopolnjen osnutek državnega 

prostorskega načrta v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 

58/03 – ZZK-1 in 33/07 – ZPNačrt), ki je bil javno razgrnjen v novembru 2008 v Mestni občini 

Ljubljana, Občini Dobrova – Polhov Gradec in Občini Horjul. Na podlagi velikega števila pripomb in 

predlogov, ki jih je zainteresirana javnost podala v času javne razgrnitve, se je naročnik odločil, da 

rešitve ponovno preuči in jih še dodatno optimizira. Med proučitvijo novih rešitev je prišlo do 

3. ALTERNATIVNE REŠITVE/VARIANTE 
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uveljavitve Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 

80/10 in 106/10 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP), ki je postopek priprave dopolnjenega 

osnutka državnega prostorskega načrta preimenoval v postopek priprave osnutka državnega 

prostorskega načrta. V skladu z ZUPUDPP je bil izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na 

okolje in v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V postopku celovite presoje vplivov na okolje 

je bila ugotovljena sprejemljivost vplivov državnega prostorskega načrta na okolje in pridobljena 

odločba o vplivih plana na okolje (št. 35409-274/2009/42 z dne 23. 4. 2013).  

 

Na podlagi zavzetih stališč do pripomb in predlogov so bile v nadaljevanju načrtovane spremembe 

rešitev, ki so upoštevale optimizacijo posamezne ureditve na območju Malega grabna, zadrževalnika 

Razori z Gradaščico, Horjulko in Ostrožnikom, območje Gradaščice in Prošce v Dolenji vasi in 

območje Božne in Male Vode v Polhovem Gradcu. Te spremembe so bile tudi razgrnjene in 

predstavljene na javni seznanitvi v Mestni občini Ljubljana in Občini Dobrova – Polhov Gradec dne 

6. 9. 2012.  Po zavzetih stališčih do pripomb z javne seznanitve sta bili narejeni manjši optimizaciji 

nasipa na območju Polhovega Gradca in območju Kozarij. Na podlagi stališč do pripomb z javne 

razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta in javne seznanitve je bil izdelal predlog državnega 

prostorskega načrta in Okoljsko poročilo. Vlada RS je dne 29.8.2013 sprejela Uredbo o DPN. Od 

trenutka, ko je bila z vladno uredbo sprejeta varianta, sta alternativni možnosti samo varianta po 

DPN in varianta brez investicije. 

 

Opis gradbenih, tehničnih in tehnoloških alternativ 

Iz zgornjega opisa je razvidno, da je bilo v postopku priprave in sprejema Uredbe o državnem 

prostorskem načrtu (DPN) analiziranih več variantnih rešitev. V Primerjalni študiji variant (PŠV) so 

bile medsebojno primerjane 4 variante rešitev. Variante I, III in IV predstavljajo glavne alternative 

izbrani varianti II. V nadaljevanju podajamo kratek opis glavnih alternativ in izbrane variante: 

❖ Varianta I je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) in 

Šujica (koristni volumen 1,3 mio m3) na Gradaščici ter Brezje (koristni volumen 1,9 mio m3) na 

Horjulki s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 88 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna 

(nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja z Ljubljanico na prevodnost 83 m3/s z 

varnostjo 50 cm z vsemi spremljajočimi ureditvami (premostitveni objekti, križanja z vodi javne 

gospodarske infrastrukture). 

❖ Varianta II je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

na Gradaščici ter Brezje (koristni volumen 1,9 mio m3) na Horjulki s kontrolnim prerezom na 

Gradaščici (Qk = 106 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim 

jezom, do sotočja z Ljubljanico na prevodnost 101 m3/s z varnostjo 50 cm, ureditev Mestne 

Gradaščice do sotočja z Glinščico (na prevodnost 5 m3/2  z varnostjo 20 cm in zaporničnim 

objektom na vtoku) z vsemi spremljajočimi ureditvami (premostitveni objekti, križanja z vodi 

javne gospodarske infrastrukture).  

❖ Varianta III je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

in Šujica (koristni volumen 1,3 mio m3) na Gradaščici s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 

115 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja 

z Ljubljanico na prevodnost 110 m3/s z varnostjo 50 cm, ureditev Mestne Gradaščice do sotočja z 

Glinščico (na prevodnost 5 m3/2 z varnostjo 20 cm in zaporničnim objektom na vtoku) z vsemi 

spremljajočimi ureditvami ( premostitveni objekti, križanja z vodi javne gospodarske 

infrastrukture). 

❖ Varianta IV je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

na Gradaščici s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 137 m3/s) in razbremenilnika visokih 

vod s prevodnostjo 20 m3/s. Razbremenjevanje je bilo načrtovano z izgradnjo razbremenilnikov 2 

i6 (podvarianta IVa) ali z izgradnjo razbremenilnika 6a (podvarianta IVb). Dalje ureditev Malega 

Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja z Ljubljanico na pretok v 

odvisnosti od podvariante razbremenjevanja (od zadnjega razbremenjevanja dolvodno 112 m3/s z 

varnostjo 50 cm). Predmet načrtovane ureditve je bila tudi ureditev Mestne Gradaščice do sotočja 

z Glinščico (na prevodnost 5 m3/2 z varnostjo 20 cm in zaporničnim objektom na vtoku) in vse 

spremljajoče ureditve (premostitveni objekti, križanja z vodi javne gospodarske infrastrukture). 
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Vse štiri variante so bile v PŠV ocenjene po več kriterijih: funkcionalno-investicijski vidik, vplivi na 

okolje, urbano-regionalni razvoj ter sprejemljivost v lokalnem okolju. Po vseh štirih kriterijih je bila 

kot najbolj primerna ocenjena varianta II in zato predlagana kot najustreznejša varianta. Že v PŠV je 

podan predlog optimizacije (»po potrebi možnost izgradnje razbremenilnika 6a, ki poteka v okoljsko 

neranljivem okolju«). Najprimernejša varianta po PŠV je bila na podlagi prejetih pripomb v postopkih 

javne razgrnitve (2008, 2011) nato še dvakrat optimizirana.  

 

Skozi celoten postopek so bile preverjene različne možnosti lokacij in obsega zadrževanja vode, 

razbremenjevanja in različni načini regulacije strug vodotokov, ob upoštevanju omejitev, ki jih 

načrtovanju postavljajo obstoječi režimi v obravnavanem prostoru ter deležniki v tem prostoru (npr. 

lokalne skupnosti): 

• Varianta 1 (varianta, ki je bila javno razgrnjena 2008) je vsebovala naslednje ukrepe: 

• Zadrževanje dela visokih vod v zadrževalnikih Brezje (Horjulka ) in Razori (Gradaščica) s 

skupno prostornino  V = 3.500.000 m3. 

• Regulacija Malega grabna skozi Ljubljano na pretok Q = 120 m3/s do Q = 140 m3/s. 

• Razbremenjevanje dele visokih vod ΔQ = 20 m3/s na Ljubljansko barje. 

 

• Varianta 2 (dodatno optimizirana varianta 1 – po pripombah in predlogih iz javne razgrnitve 

2008): 

• Zadrževanje dela visokih vod v zmanjšanjem zadrževalniku Razori (V = 1,200.000 m3). 

• Ureditev Malega grabna na pretok Q = 200 m3/s od Bokalcev do Dolgega mostu 

(povečanje pretočnega prereza) 

• Ureditev Malega grabna na pretok Q = 160 m3/s od Dolgega mostu do izliva v Ljubljanico 

(povečanje pretočnega prereza), 

• Kontrolirano razbremenjevanje pretoka ΔQ = 40 m3/s na Ljubljansko barje, 

• Zagotovitev poplavne varnosti Polhovega Gradca, Dolenje vasi, Šujice, Stranske vasi in 

predvsem Dobrove 

• Ureditve hudourniškega zaledja Gradaščice. 

Po ugotovitvah PIZ sta z vidika ekonomske upravičenosti obe varianti upravičeni, pri čemer je 

varianta 2 primernejša z okoljskega vidika, kar potrjuje tudi izdelano Okoljsko poročilo. Varianta 2 je 

bila leta 2013 potrjena s sprejemom Uredbe o DPN na Vladi RS. Za to varianto (projekt, ki je 

predmet te vloge) je bila v sklopu Študije izvedljivosti (in priprave Vloge) izvedena analiza 

stroškov in koristi v skladu z veljavnim Guide to CBA of Investment Project 2014 - 2020. 

Izračunani finančni in ekonomski kazalniki so predstavljeni v ustreznih poglavjih te vloge. 

 

3.2. ALTERNATIVNE VARIANTE/REŠITVE NA NIVOJU 

PODROBNEJŠEGA NAČRTOVANJA IZBRANIH REŠITEV  

 

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice temelji na ureditvah sprejetih z DPN. V sklopu 

projekta je v drugi etapi načrtovana izvedba naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih 

ureditev: 

❖ izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem 

območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami, 

❖ spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z 

rekultivacijo zemljišč, 

❖ prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in 

❖ okoljevarstveni ukrepi. 

Etapa 2 je trenutno sprojektirana na nivoju Idejnih zasnov, dopolnjenih po recenziji, ki so bile tudi 

strokovna podlaga za DPN. V obravnavnem poročilu o vplivih na okolje se tako vrednoti vplive 

izbrane variante iz študije variant. Nove tehnične in tehnološke alternative bodo, glede na izkušnje, 

podane v nižjih nivojih projektiranja z Uredbo sprejetih rešitev. 
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4.1. OPIS OSNOVNIH ZNAČILNOSTI LOKACIJE POSEGA  

4.1.1. METEOROLOŠKE LASTNOSTI OBMOČJA 

 

Območje Ljubljanske kotline sodi v klimatskem smislu v območje s tipičnimi kontinentalnimi 

klimatskimi potezami, za kar je značilna relativno velika letna temperaturna amplituda, oz. topla 

poletja in mrzle zime. Zlasti na vlažnejših tleh in v bližini vodnih površin se v jesenskem in zimskem 

času pogosteje pojavlja megla. Letni režim padavin pozna dva viška (junij in september/oktober).  

 

Pri analizi klimatskih razmer so bili uporabljeni dolgoletni povprečni klimatski podatki ARSO – 

Urada za meteorologijo RS za obdobje med letoma 1981 in 2010 za klimatološko postajo Ljubljana 

Bežigrad, podatki o vetru pa so za obdobje med letoma 1981 in 2015.  

 

Povprečna letna temperatura v opazovanem obdobju znaša 10,9°C. Najtoplejši je julij, ko znaša 

srednja mesečna temperatura 21°C, najhladnejši pa januar z 0,3°C. O kontinentalnih temperaturnih 

značilnostih priča tudi podatek o številu mrzlih dni, ko najnižja temperatura ne preseže 0,0°C.  

 

Srednja letna relativna vlažnost je najvišja zjutraj (89%), najnižja pa ob 14. uri (60%). Jutranja 

relativna vlažnost ob 7. uri je med avgustom in marcem vedno okrog 90 %. Zato sta pojava megle in 

zamegljenosti v teh mesecih v jutranjem času pogost pojav, vendar pa se zlasti v poznem poletju in 

zgodnji jeseni jutranja megla dopoldne hitro razkroji, pozimi pa pogosto vztraja tudi ves dan. Zlasti v 

anticiklonalnih vremenskih situacijah se megla lahko zadržuje ves dan. 
 

Letno je samo 37 jasnih dni (z oblačnostjo pod 2,0 desetin), od tega največ v avgustu (6). Za širše 

območje je značilen kontinentalni padavinski režim. Obravnavano območje prejme letno 1.363 mm 

padavin.  

Za Ljubljano je zaradi kotlinske lege značilna slaba prevetrenost, povprečne mesečne hitrosti vetra ne 

presegajo 2 m/s; prevladujejo JZ in SV smeri vetrov, brezvetrja je skoraj 5%. Povprečne hitrosti vetra 

na klimatološki postaji Ljubljana so prikazane v spodnji tabeli.  

4.1.2. HIDROLOŠKE LASTNOSTI OBMOČJA  

 

Površinske vode 

Povirni del Gradaščice se nahaja v Polhograjskih dolomitih. Reko Gradaščico tvorita dva glavna 

hudourniška potoka, Božna in Mala voda, ki se združita nad Polhovim Gradcem. Največji pritok 

Gradaščice je Horjulka (Šujica), ki se v Gradaščico izliva tik nad zahodno ljubljansko obvoznico pri 

Kozarjah. Pod Dobrovo tečeta oba vodotoka po skupni razširjeni dolini do združitve. Celotno območje 

doline med Horjulko in Gradaščico je poplavno in tvori naravno retenzijo (naravni zadrževalnik 

visokih vod). Na Bokalškem jezu, ki je postavljen tik pod zahodno obvoznico se vode skupne 

Gradaščice delijo na Mali graben in Mestno Gradaščico. 

 

Podzemne vode 

Glede na Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) uvrščamo 

obravnavno območje v vodno telo podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje 

(VTPodV_1007). Vodno telo podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko sodi v vodno 

območje Donave, tvorita ga dva vodonosnika, in sicer razpoklinski in kraško-razpoklinski vodonosniki 

v karbonatnih kamninah in medzrnski vodonosniki v aluvialnih sedimentih. Celotno območje vodnega 

telesa meri 850 km2, srednja debelina telesa podzemne vode znaša >200 m, največja pa > 400 m. 

Vodovarstvenih območij vodnih virov na območju posega ni.  

4. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA  
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4.1.3. GEOLOŠKE LASTNOSTI OBMOČJA  

 

V spodnjem delu doline Gradaščice med Dobrovo in sotočjem Gradaščice ter Ostrožnika je projektiran 

vodni zadrževalnik. Širše območje, v katerega je zadrževalnik umeščen, pripada po Placerju (1999) 

severozahodnemu delu Trnovskega pokrova. Gre za spodnji del pokrova, ki je zgrajen iz paleozojskih 

(karbonskih in permskih) klastitov. Po podatkih OGK SFRJ 1 : 100.000 list Kranj (Grad & Ferjančič, 

1974; 1976) poteka po dolini Gradaščice med Gabrjami (severno od Dobrove) in Brezovico Dražgoški 

prelom. Ta prelom je po omenjenih avtorjih severno nadaljevanje Mišjedolskega preloma z južnega 

roba Ljubljanskega barja (Buser, 1974). Tudi Ravnik (1975, str. 328) v interpretaciji geofizikalnega 

profila vzdolž severnega roba Ljubljanskega barja omenja ta prelom kot Mišjedolski, čeprav je 

povezava obeh preko Ljubljanskega barja zelo hipotetična. 

 

Dolina Gradaščice poteka v okolici Dobrove v smeri SZ – JV in je tod široka približno 1 km. Z levega 

brega se v dolino Gradaščice izliva potok Ostrožnik, ki teče vse do sotočja z Gradaščico vzdolž levega 

brega doline. Gradaščica teče do Dobrove ob desnem bregu doline, južno od Dobrove pa vzdolž 

levega brega. Pri Dobrovi se v dolino Gradaščice izliva Sušica oziroma Horjulka, ki priteče tik ob 

desnem bregu doline, nato pa pri vasi Razori naglo zavije proti Gradaščici, od koder bolj ali manj 

vzporedno tečeta proti Barju.  

 

Projektirani zadrževalnik je po zbranih podatkih predviden na aluvialni ravnici doline Gradaščice. Ta 

je v vrhnjem delu pokrita s slabo prepustnimi poplavnimi sedimenti v glavnem meljaste frakcije. Pod 

temi sedimenti pričakujemo bolj prepustne sedimente - peščen prod - z vmesnimi plastmi slabše 

prepustnih sedimentov. Glede na geološke razmere z obrobja doline Gradaščice je jasno, da gre za 

dolino, ki je vrezana v litološko mejo med neprepustnimi in prepustnimi kamninami. Levi in desni 

breg sta zgrajena iz različnih kamnin, ki imajo tudi različne geološke lastnosti. Tudi če gre pod 

aluvialnimi sedimenti za normalno mejo med peščenjaki z desne in muljevci z leve strani doline, je 

meja med obema zelo verjetno tektonizirana. Smer doline je vzporedna t.i. dinarskim strukturam, 

katerim pripada tudi pokrovna zgradba zahodne Slovenije, kot jo opisuje Placer (1999). Po podatkih 

geoelektričnih meritev (Ravnik, 1975) je prelom lociran ob desni breg doline, kar pomeni, da je 

zadrževalnik v celoti projektiran na vzhodnem krilu tega preloma. To pomeni, da so pod opisanim 

aluvijem oz. zasipom doline Gradaščice neprepustne karbonske kamnine, kakršne izdanjajo med 

Stransko vasjo in Vrhovci. Poplavni sediment, ki prekriva aluvij oziroma zasip doline Gradaščice je 

slabo konsolidiran sediment na katerem pričakujemo posedke v primeru obremenitve. 

 

Levi breg 

Levi breg Doline Gradaščice je zgrajen iz temno sivih muljevcev zgornjega paleozoika. Muljevci so v 

glavnem laminirani do tanko plastnati in le redko vsebujejo plasti peščenjaka. Plasti peščenjaka so 

debele do 15 cm in v glavnem gre za siv drobnozrnat peščenjak s sljudo. Lističi sljude so veliki do 1 

mm, medtem ko so zrna kremena, ki v peščenjaku prevladujejo precej manjša. Več peščenjaka je le v 

zgornjem delu soteske Zaušivc JV od Stranske vasi. Plasti muljevca večinoma vpadajo proti severu ali 

severozahodu, enako pa velja tudi za klivaž in manjše prelomne ploskve. Vzhodno od sotočja 

Gradaščice in Ostrožnika leži na drobnozrnatih paleozojskih klastitih zaglinjen prod s prodniki 

rdečega groedenskega peščenjaka, sivega karbonskega peščenjaka, muljevca in žilnega kremena. 

Prodniki so veliki do 15 cm. Bolj ali manj zaglinjen prod leži pod domačijo Jurjavec in tudi v 

položnem pobočju nad njo. Erozijska meja je vidna v usekih ob cesti med Bokalci in Stransko vasjo. 

Ker so muljevci, ki predstavljajo podlago omenjenega proda nepropustni, se vzdolž meje med prodom 

in muljevcem pojavljajo plazovi. Ti so najbolj opazni v strmih pobočjih grap, ki predstavljajo 

drenažno mrežo levega brega doline Gradaščice. Razmeroma položno je pobočje levega brega doline 

tudi nad domačijama Ukec in France, vendar na teh pobočjih ni proda pač pa le meljasta preperina s 

kosi muljevca. 

 

Obrobje levega brega Gradaščice med Utikom in Stransko vasjo je rahlo nagnjeno proti dolini in 

predstavlja proluvialne in deluvialne sedimente. Ker je pobočje levega brega doline Gradaščice 

zgrajeno v glavnem iz muljevcev, so tudi proluvialni in deluvialni sedimenti le transportirani produkt 
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preperevanja omenjene matične kamnine. Severno od Stranske vasi pod domačijo Jernač smo pod 

cesto v gradbeni jami za novo hišo videli glinast melj težkognetne konsistence, ki je vseboval 

približno 20 % drobcev muljevca velikih do 1 cm.  

 

Na območju Stranske vasi je dobro izražen lobus, ki pripada proluviju oziroma vršaju potokov, ki 

izvirata nad Stransko vasjo. V strugi potoka so do 10 cm veliki prodniki muljevca in zelo drobno 

zrnatega peščenjaka, nad njivami pa je v 1,5 m globokem izkopu melj s prodniki muljevca in 

peščenjaka. Z oddaljevanjem od ustja grape se v telesu vršaja delež drobnozrnate komponente logično 

povečuje. Severozahodno od Stranske vasi je ob ustju doline Čepski graben ostanek starejše terase, ki 

je približno tri metre nad današnjim aluvijem. Ostanek starejše terase na vzhodni strani prekriva vršaj, 

na katerem leži Stranska vas. 

 

Desni breg 

Za razliko od levega brega je raziskani del desnega brega doline Gradaščice med Draževnikom in 

Šujico zgrajen iz razmeroma prepustnega karbonskega peščenjaka. Med plastmi peščenjaka so 

posamezne, do 15 cm debele plasti laminiranega muljevca in drobnozrnatega kremenovega 

konglomerata. Peščenjak sestavljajo kremenova zrna, ki jih je 60 % ali več, približno 5 % je sljude, 5 

% glinencev, ostalo pa predstavlja mikrokristalno vezivo (Grad & Ferjančič, 1968), ki ob preperevanju 

razpada v glinasto-meljasto frakcijo in ne le v pesek. Ravnina nad Dobrovo predstavlja ostanek 

starejše aluvialne terase Horjulke. Nad peščenjakom, ki izdanja v ježi severno od Dobrove in v 

bregovih manjših dolin v severnem in zahodnem delu Dobrove, leži debelozrnat prod. Sestavljajo ga 

nekarbonatni prodniki v glavnem paleozojskih klastitov in žilnega kremena. Prodniki merijo do 20 cm, 

osnovo sedimenta pa predstavlja meljna glina. V izkopu za prizidek osnovne šole Dobrova, leži nad 

opisanim prodom še približno 2 m sive marmorirane meljne gline (težkognetne konsistence).  Osrednji 

del naselja Dobrova leži na proluvialnih in deluvialnih sedimentih, ki so predvsem posledica erozije 

prej omenjenega (zaglinjenega) proda in meljne gline, ki ga prekriva, ter deloma matične podlage, na 

katero je bil odložen omenjeni prod. V litološkem pogledu gre za meljno glino s posameznimi 

prodniki. Severni in zahodni del Dobrove stoji na nepropustnih karbonskih muljevcih. Vas Razori leži 

na nekoliko dvignjenem delu ozemlja z opaznim nagibom proti severovzhodu. Ker ima ta del terena 

zvezni padec proti osi doline, sklepamo, da gre za proluvialni nanos. Pobočje nad vasmi Razori, 

Draževnik in Komanija je namreč zelo strmo z dobro razvito drenažno mrežo, kar zagotavlja izdaten 

dotok erodiranega materiala kljub razmeroma majhnemu hidrološkemu zaledju. Ker je pobočje 

Starega boršta (hriba nad omenjenimi vasmi) zgrajeno predvsem iz peščenjaka, ki zelo hitro prepereva, 

je sedimentacija proluvialno-deluvialnih sedimentov vzdolž vznožja desnega brega hitrejša kot vzdolž 

levega brega doline Gradaščice, ki je zgrajen v glavnem iz muljevcev. Na geološki karti je prikazan le 

majhen del proluvialno-deluvialnih sedimentov, večina tega sedimentnega telesa se nadaljuje proti 

jugu vse do ustja doline Gradaščice. Proluvialno-deluvialnih sedimentov neposredno nismo mogli 

opazovati, ker pa je pobočje zgrajeno iz peščenjaka in le v manjši meri iz muljevca in konglomerata, 

sklepamo, da je proluvialno-deluvialni sediment v glavnem peščen do glinast melj s kosi matične 

kamnine. Gre za sedimentno telo, ki je razmeroma prepustno. Manjši potoki, ki drenirajo pobočje, 

namreč poniknejo ko pritečejo na vršaj in zopet izvirajo na koncu le-tega. Pojav je očiten predvsem 

vzhodno od Draževnika in Podsmreke (južno od ozemlja prikazanega na geološki karti).   

 

Aluvij 

Ravninski del doline Gradaščice sestavljajo aluvialni sedimenti Gradaščice, Horjulke in njunih 

pritokov. Na prvi pogled gre za enoten aluvij, podrobnejša morfološka analiza pa kaže, da je 

holocenska aluvialna ravnina med Dobrovo in Ljubljanskim barjem sestavljena iz dveh zasipov, ki se 

med seboj ločita. Gradient terena med ustjem Čepskega grabna (Stranska vas) in ustjem doline 

Gradaščice vzdolž desnega brega znaša 5 ‰, medtem ko je gradient vzdolž desnega brega med 

naseljem Šujica in Draževnikom le 3,6 ‰ . Bistveno pri tem je dejstvo, da profil vzdolž desnega brega 

med Šujico in vasjo Žeje (približno 1 km jugozahodno od sotočja Gradaščice in Draževnika - izven 

geološke karte) kaže na stopničast relief. Stopnja v reliefu je med Šujico in Dobrovo ter na zahodnem 

robu naselja Draževnik. Prva stopnja kaže na mejo med aluvijem Gradaščice in Horjulke, druga pa 

verjetno na del starejše terase, ki jo zahodneje prekrivajo proluvialno-deluvialni sedimenti. Profil 

terena vzdolž levega brega doline Gradaščice kaže na popolnoma enakomeren strmec, iz česar lahko 
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sklepamo, da gre za enoten zasip. V litološkem pogledu so aluvialni sedimenti vseh treh vodotokov 

podobni, saj erodirajo v glavnem paleozojske klastične kamnine. V zgornjem delu so ti sedimenti 

razmeroma slabo prepustni (peščen do zaglinjen melj lahkognetne konsistence) poplavni sedimenti, 

globlje pa gre v glavnem za bolj prepusten peščen in meljast prod (Ravnik, 1975). Današnje struge 

Gradaščice, Horjulke in Draževnika so vrezane v opisane aluvialne sedimente. Potek teh strug kaže, da 

je bilo sotočje Gradaščice in Horjulke še v holocenu le približno 500 m vzhodno od dobrovškega 

krožišča. Od tod dalje je Gradaščica tekla proti barju po današnji strugi Horjulke. Sotočje Gradaščice 

in Draževnika je bilo najverjetneje med Dobrovo in Šujico, ker je slednjega odrival vršaj na katerem 

stoji Stranska vas. Enako tudi strugo Horjulke odriva proti vzhodu veliki vršaj med Brezovico in 

Dobrovo, katerega del je na geološki karti prikazan na območju vasi Razori. 

4.1.4. PEDOLOŠKE LASTNOSTI OBMOČJA 

 

Večino pedosistematskih enot na območju zadrževalnika Razori uvrščamo med hidromorfna tla (rjava 

obrečna tla, zmerno močan hipoglej, srednje močan hipoglej in močan hipoglej, amfiglej). Največji 

pridelovalni potencial imajo rjava obrečna tla, sledi jim koluvij triadnih skrilavcev, zmerno močan in 

srednje močan hipoglej ter amfiglej pa imata precej slabšega. Opis ugotovljenih pedosistematskih enot 

na območju obeh zadrževalnikov je v spodnjih tabelah (vir: LUZ, 2005). 

 
Tabela 4: Pedosistematske enote na območju zadrževalnika RAZORI (LUZ, 2005) 

Pedosistematska enota Površina v m2 

1 rjava obrečna tla, meljasto ilovnata 388.424 

2 rjava obrečna tla, globoko oglejna 227.105 

3 zmerno močan hipoglej 72.003 

4 srednje močan hipoglej 152.852 

5 močan hipoglej 22.351 

6 gozd, antropogena nasutina, obvodna vegetacija 88.081 

SKUPAJ 950.816 

 

4.1.5. BIOLOŠKE LASTNOSTI OBMOČJA  

 

Pobočja nad dolinama Horjulke in Gradaščice porašča večinoma bukov gozd, na območju 

zadrževalnika pa prevladujejo kmetijske površine, predvsem travniki in njive. Ob vodotokih 

Gradaščici, Horjulki in Ostrožniku prevladuje obrečna lesna vegetacija, ki predstavlja prednostni 

habitatni tip Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (EU koda 91E0*). Na območju se pojavljajo tudi 

invazivne tujerodne rastlinske vrste, mestoma tudi invazivni japonski dresnik. V širši okolici posega je 

bilo zabeleženih nekaj naravovarstveno pomembnih vrst metuljev, npr. gozdni postavnež in travniški 

postavnež ter hrošč rogač.  

 

Ob Gradaščici gorvodno do Polhovega Gradca in po Horjulki do Horjula se pojavlja vidra. Gre za 

koridorsko povezavo med habitati v Polhograjskem hribovju. Gradaščica predstavlja lovno območje 

številnim vrstam netopirjev (obvodni netopir, drobni netopirji, navadni mračnik), ob Gradaščici pa je 

bil zabeležen tudi vodomec. Gradaščica in Horjulka sta del Natura 2000 območja POO Ljubljanica – 

Gradaščica – Mali graben (SI3000291) in del EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben (ID 94100) 

ter sta razglašeni tudi za naravni vrednoti Gradaščica (ID 4121) in Horjulka (ID 4082), saj so tam 

prisotne pomembne populacije ogroženih vrst rib. Ostrožnik in Gradaščica pa sta tudi habitat 

zavarovane in ogrožene školjke navadni škržek. 
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4.1.6. ZNAČILNOSTI GRAJENEGA OKOLJA IN PRISOTNOST POSEBNIH 

MATERIALNIH DOBRIN 

 

Poselitev 

V Horjulski dolini je največje središče Horjul, v dolini Gradaščice pa Dobrova in mesto Polhov 

Gradec. V občini Dobrova – Polhov Gradec so bližnje površine pretežno kmetijske, stanovanjska 

pozidava pa je razpršena. Na območju zadrževalnika so v obstoječem stanju poplavno ogrožena 

območja, kamor se poselitev ni širila. Preko teh območij potekajo le poljske poti in ceste lokalnega 

pomena. Poselitev se v širokih dolinah pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako v večji 

meri izogne občasno poplavljeni dolini. Ohranjene so gručaste oblike vasi, pretežno sestavljene iz 

enodružinskih hiš, redkeje zasledimo tudi večje gospodarske objekte.  

 

Okrog poselitvenih jeder se je pozidava razrahljala, objekti pa se širijo na kmetijske površine. Poleg 

urbanizacije oz. poselitve, so za prostor značilni tudi infrastrukturni objekti (ceste, daljnovodi in 

podzemni komunalni vodi). Zadrževalnik z nasipom na jugu meji na naselje Dobrova in zaselek 

Razori.  

 

Na zahodu meji meja poplavnega območja na naselje Šujica in zaselek Gradišnik, na severni strani pa 

na naselje Stranska vas. Posamezni zaselki na pobočjih pa nimajo več neposrednega stika s samim 

nasipom. Izgradnja zadrževalnika bo določeni del poseljenega območja Dobrove obvarovala pred 

poplavami. Najbližji stanovanjski objekt je od predvidenih ureditev oddaljen cca 20 m. 

 

Kulturna dediščina 

Na območju obravnavanih ureditev se nahajata dve arheološki najdišči: 

• EŠD 9386 Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave, 

• EŠD 9426 Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive.  

4.1.7. PODATKI O VRSTI ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU  

 

Načrtovane ureditve posegajo v ravninski predel na širšem območju naselij Šujica, Dobrova in Razori 

ter neposredno ob strugo vodotokov. Na območju se nahajajo dobra kmetijska zemljišča, ki se 

odražajo tako po dejanski kot tudi namenski rabi. Gre za zemljišča z večinoma ugodnimi pedološkimi 

lastnostmi saj prevladujejo evtrična rjava tla ter razvita obrečna tla, ki so mestoma zaradi prisotnosti 

podtalne vode oglejena. Glavni tlotvorni dejavnik nastanka tal so aluvialni nanosi.  

Gre za kakovosten kmetijski prostor, kjer prevladujeta zlasti travniška in njivska raba ter neposredno 

ob strugi vodotokov zarast obrečne vegetacije dreves in grmovja. Mestoma se pojavljajo tudi 

hidromorfne oblike tal, ki pa so zaradi zastajanja vode manj ugodne za izvajanje kmetijske dejavnosti. 

 

4.2.  OBMOČJA S POSEBNIM PRAVNIM REŽIMOM  

 

KAKOVOST ZRAKA 

S stališča kakovosti zunanjega zraka predstavlja v Sloveniji največji problem onesnaženost zraka z 

delci PM10 ter v poletnem času z ozonom. Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih vrednosti 

na celotnem ozemlju Slovenije, še posebej pa v notranjosti, kjer v zimskem obdobju nastajajo 

dolgotrajne temperaturne inverzije. Analiza virov PM10 kaže, da je vzrok onesnaženja z delci 

večinoma uporaba kurilnih naprav, predvsem v prometno bolj obremenjenih urbanih središčih pa je 

pomemben vir emisije PM10 cestni promet.  

 

Ravni onesnaževal in stopnje onesnaženosti zraka v Sloveniji so opredeljene z Odredbo o razvrstitvi 

območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 38/17, 

3/20 in 152/20). Širše območje posega je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list 

RS, št. 9/11, 8/15, 66/18) razvrščeno v območje onesnaženosti zraka SIC (celinsko območje).  
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Ravni onesnaževal in stopnja onesnaženosti zraka na območjih onesnaževanja SIC so v spodnjih 

tabelah. 

 
Tabela 5: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na območju SIC glede na spodnji in zgornji ocenjevalni 

prag 

Območje SO2 NO2 NOX PM10 PM2.5 Svinec CO Benzen Arzen Kadmij Nikelj 
Benzo(a) 

piren 

SIC 1 2 2 3 3 / 1 1 / / / 3 

Kjer pomenijo: 

oznaka 1: pod spodnjim ocenjevalnim pragom, 

oznaka 2: med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom, 

oznaka 3: nad zgornjim ocenjevalnim pragom 

oznaka /: ni relevantno 

Tabela 6: Stopnja onesnaženosti zraka območju SIC glede na mejne ali ciljne vrednosti 

Območje SO2 NO2 NOX PM10 PM2,5 Svinec CO Benzen Ozon Arzen Kadmij Nikelj 
Benzo(a) 

piren 

SIC II II II / II / II II I / / / II 

Kjer pomenijo: 

oznaka II: pod mejno ali ciljno vrednostjo, 

oznaka I: nad mejno ali ciljno vrednostjo, 

oznaka /: ni relevantno 

 

OBREMENITEV S HRUPOM 

 

Obravnavani poseg leži v celoti v občini Dobrova - Polhov Gradec. Veljavni prostorski načrti občine 

je: 

- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 

63/13, 72/13, 56/14, 17/15, 17/18, 73/18, 25/19, 78/19. 

Na območju protipoplavnih ureditev so naslednje namenske rabe površin: stanovanjske površine (SSe, 

SKj, SK, SP), površine, namenjene centralnim dejavnostim (CDi, CDk), površine razpršene gradnje 

(A), površine celinske vode (VC), območja zelenih površin (ZK, ZD in ZS), območja proizvodnih 

dejavnosti (IG, IK), okoljska infrastruktura (O), površine cest (PC), območja za potrebe obrambe (f), 

posebna območja (Bt), kmetijske (K1 in K2) in gozdne površine. Namenska raba površin na 

obravnavanem območju posega je prikazana na spodnji sliki.  

 

Stopnje varstva pred hrupom na območju občine so določene v skladu s 94. členom Odloka o 

občinskem prostorskem načrtu: 

o II. stopnja varstva pred hrupom je določena na stanovanjskih površinah (SS) za EUP z 

oznakami. BA-04, BA-05, BA-06, BA-07, BU-03, BU-08, DO-20, GA-16, GA-22, GA-23, 

OS-03, SE-01, SE-02, ŠE-05, ŠE-09, ŠE-10, ŠE-13 ter na površinah počitniških hiš (SP): OS-

02 in SM-04; 

o III. stopnja varstva pred hrupom je določena za območja stanovanj (S), površine razpršene 

poselitve (A), površine namenjene za centralno dejavnost (C), posebna območja (BT) ter 

zelene površine (Z); 

o IV. stopnja varstva pred hrupom je določena za kmetijska zemljišča (K), gozdne (G) in 

infrastrukturne površine (O) ter proizvodna območja (I). 

Vse stanovanjske in za hrup občutljive površine v okolici posega so razvrščene v III. stopnjo varstva 

pred hrupom. V neposredni bližini posega ni območij z opredeljeno II. stopnjo varstva pred hrupom, 

najbližje območje EUP GA-16 leži več kot 1.600 m severozahodno od meje posega.  
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Slika 9: Namenska raba prostora, OPN občine Dobrova – Polhov Gradec 

 

Obremenitev s hrupom bo povečana predvsem v času izvedbe posega, v času obratovanja bo 

obremenitev s hrupom le posledica obratovanja naprav na območju zaporniškega objekta in bo 

zanemarljiva.  

 

Obremenitev okolja s hrupom zaradi linijskih virov (ceste) oziroma zaradi obratovanja naprav se 

vrednoti ločeno za neposredno obremenitev, ki jo povzroča posamezen linijski vir oziroma naprava, in 

za celotno obremenitev s hrupom, ki jo na mestu ocenjevanja povzročajo linijski viri hrupa. V skladu z 

Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju na mestih ocenjevanja obremenitev s hrupom ne 

sme presegati: 

o mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijske vire oziroma naprave v posameznem območju 

varstva pred hrupom; 

o mejne vrednosti konične ravni hrupa L1 za napravo v posameznem območju varstva pred 

hrupom 

o mejne vrednosti za celotno obremenitev s hrupom v posameznem območju na območjih, kjer 

je obremenitev s hrupom posledica obratovanja linijskih virov hrupa.  

Obstoječi in novi viri hrupa povzročajo prekomerno obremenitev, če obremenitev s hrupom presega 

mejne vrednosti kazalcev hrupa za vir oziroma mejne konične ravni hrupa za napravo. Nov vir hrupa 

ne sme povzročati čezmerne obremenitve na območjih, kjer celotna obremenitev s hrupom ni bila 

prekomerna, na območjih, kjer je obstoječa obremenitev s hrupom že čezmerna, ne sme povečati 

celotne obremenitve.  

 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za območje, za linijske vire hrupa, za naprave in za celotno 

obremenitev na II., III. in IV. območjih varstva pred hrupom so v spodnji tabeli. 

 
Tabela 7: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za II, III. in IV. območje varstva pred hrupom v dB(A) 
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Območje, kazalci hrupa LDAN LVEČER LNOČ LDVN 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev s hrupom 

II. stopnja - - 45 55 

III. stopnja - - 50 60 

IV. stopnja - - 65 75 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev s hrupom, ki ga povzročajo infrastrukturni viri hrupa 

II. stopnja - - 53 63 

III. stopnja - - 59 69 

IV. stopnja - - 80 80 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča obratovanje linijskega vira 

II. stopnja 60 55 50 60 

III. stopnja 65 60 55 65 

IV. stopnja 70 65 60 70 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča obratovanje naprave 

II. stopnja 52 47 42 52 

III. stopnja 58 53 48 58 

IV. stopnja 73 68 63 73 

 

Obremenitev okolja s hrupom med gradnjo se bo na območjih ob gradbišču in ob transportnih poteh za 

potrebe gradbišča glede na obstoječe stanje povečala. Investitor mora pri pridobitvi dovoljenja za 

poseg v prostor zagotoviti, da hrup gradbišča ne presega mejnih vrednosti kazalcev hrupa za gradbišče 

ter da zaradi obratovanja delovnih strojev in naprav niso presežene tudi mejne konične vrednosti. 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa in konične ravni hrupa za gradbišče so enake za vse stopnje varstva 

pred hrupom in so v spodnji tabeli. 

 
Tabela 8: Mejne vrednosti kazalcev hrupa in konične ravni hrupa za gradbišče v dB(A) 

Vrsta  LDAN LVEČER LNOČ LDVN 

Gradbišče kot vir hrupa 65 60 55 65 

Celotna obremenitev / / 59 69 

Konična raven hrupa L1 85 70 70 / 

 

NARAVA 

Fizično ureditve posegajo v POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben, EPO Ljubljanica - 

Gradaščica - Mali graben ter NV Gradaščica in NV Horjulka. V območju daljinskega vpliva sta še 

krajinski park Polhograjski dolomiti (ID. 1058) ter spomenik oblikovane narave Pot spominov in 

tovarištva (ID 4033). 

 

DEGRADIRANA OBMOČJA 

Na območju ni evidentiranih degradiranih območij (Evidenca degradiranih površin, 2011. Oddelek za 

geografijo, Filozofska fakulteta Univerze Ljubljani). 

 

NARAVNI VIRI 

Na območju posega se na vodotoku Gradaščica nahaja vodno dovoljenje št. 35528-12/2004 za zajem 

vode za namakanje kmetijskih in drugih površin v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. Na 

obravnavanem območju ni bilo izdanih koncesij za rabo vode in tudi ni vodovarstvenih območij. 

Glede na namensko rabo prostora zajema območje načrtovanja prostorskih ureditev tudi najboljša 

kmetijska zemljišča. 
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KULTURNA DEDIŠČINA 

Na obravnavanem območju se nahajata 2 enoti KD: 

• EŠD 9386 Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave, 

• EŠD 9426 Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive.  

 

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) 

določa mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja v okolju, stopnjo varstva pred sevanjem v 

posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, način določanja in vrednotenja obremenitve 

v okolju zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega sevanja. Uredba tudi 

določa dve stopnji varstva pred sevanjem, določeni glede na občutljivost posameznega območja 

naravnega in življenjskega okolja. Območje, kjer se bodo izvajali vodnogospodarski posegi, je 

neposeljeno in sodi v II. stopnjo varstva pred EMS. 

 

4.3. PODATKI O POSELJENOSTI, GOSPODARSKIH DEJAVNOSTIH IN 

OPIS POGOJEV BIVANJA NA OBMOČJU  

 

Poseljenost in pogoji bivanja 

Načrtovani posegi se razprostirajo preko občine Dobrova – Polhov Gradec. Celotno območje doline 

med Horjulko in Gradaščico je poplavno, visoke vode na območju povzročajo škodo na stanovanjskih 

in gospodarskih objektih, infrastrukturi in kmetijskih površinah. Poseljena območja, ki mejijo na 

načrtovani visokovodni nasip zadrževalnika Razori, so v obstoječem stanju poplavno ogrožena, kar 

zmanjšuje bivalno kakovost ljudi in negativno vpliva tudi na zdravje ljudi. Poselitev se v širokih 

dolinah pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako v večji meri izogne občasno poplavljeni 

dolini. Ohranjene so gručaste oblike vasi, pretežno sestavljene iz enodružinskih hiš, redkeje zasledimo 

tudi večje gospodarske objekte. Okrog poselitvenih jeder se je pozidava razrahljala, objekti pa se širijo 

na kmetijske površine. Poleg urbanizacije oz. poselitve, so za prostor značilni tudi infrastrukturni 

objekti (ceste, daljnovodi in podzemni komunalni vodi). Zadrževalnik z visokovodnim nasipom na 

jugu meji na naselje Dobrova in zaselek Razori. Na zahodu meji meja poplavnega območja na naselje 

Šujica in zaselek Gradišnik. Na severni strani meji visokovodni nasip na naselje Stranska vas, 

posamezni zaselki na pobočjih pa nimajo več neposrednega stika s samim nasipom. Izgradnja 

zadrževalnika bo določeni del poseljenega območja Dobrove obvarovala pred poplavami. Najbližji 

stanovanjski objekt je od predvidenih ureditev oddaljen cca 20 m. 

 

Gospodarske dejavnosti  

V občini je po popisu kmetijskih gospodarstev iz leta 2010 skupaj 385 kmetij, ki imajo v uporabi 7751 

ha zemljišč, od tega je 3.292 ha kmetijske rabe, 4380 ha gozdnih površin in 80 ha neplodnih zemljišč. 

Kmetije imajo v uporabi 3054 ha kmetijskih zemljišč, prevladujejo travniki in pašniki (2582 ha), 

sledijo njive na površini 453 ha (prevladujejo krmne rastline 332 ha). Glede na rabo kmetijskih 

površin se le-te uporabljajo večinoma kot pašniki in travniki (84% vseh kmetijskih površin v uporabi), 

15% površin je njivskih, kjer prevladujejo krmne rastline, žita in krompir. Glede na vrsto proizvodnje 

je v občini 297 kmetij specializiranih za rejo pašne živine, 47 kmetij je specializiranih pridelovalcev 

poljščin, 20 kmetij ima mešano rastlinsko predelavo in živinorejo, 7 kmetij sodi v kategorijo mešana 

rastlinska proizvodnja, 7 kmetij pa se uvršča med specializirane vrtnarske kmetije, specializirane 

gojitelje trajnih nasadov in specializirane prašičerejske in perutninarske kmetije. Večji del podjetji je v 

nižinskih naseljih (Dobrova, Brezje Polhov Gradec). Glede na izjemno ugodno geografsko lego v 

osrednji slovenski regiji in dobro prometno dostopnost ima občina možnosti za kvalitetno umestitev 

dejavnosti v vzhodni del občine, kjer je tudi največ najboljših kmetijskih zemljišč. Zaradi lege v osrčju 

Polhograjskega hribovja, ki se zajeda v Ljubljansko kotlino s številnimi znamenitostmi arheološke, 

zgodovinske, etnološke, kulturne in naravne dediščine neokrnjene narave in bližine glavnega mesta 

ima občina velik potencial, da se razvije v turistično občino. 
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4.4. OBSTOJEČA KAKOVOST OKOLJA  

4.4.1.1. Hrup 

 

Splošno 

 

Na širšem obravnavanem območju v občini Dobrova – Polhov Gradec ni občutnejših virov hrupa. 

Prevladujoči vir je cestni promet po regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) ter 

lokalnem cestnem omrežju, dodatno obremenitev s hrupom občasno povzroča še kmetijska in obrtna 

dejavnost. 

 

Obstoječe stanje okolja je ocenjeno na podlagi podatkov obratovalnega monitoringa hrupa na 

državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI za leto 2016 ter z meritvami hrupa v letu 2018.  

 

Obremenitev s hrupom zaradi prometa po cestnem omrežju v upravljanju DRSI 

 

Ocena obremenitve s hrupom po državnem cestnem omrežju v upravljanju DRSI je povzeta po 

strokovnih podlagah: 

- JV Epi Spektrum d.o.o. & PNZ d.o.o. & A-projekt d.o.o., Monitoring hrupa za ceste z več kot 

3 milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo, št. 17-650, april 2019 /5/, 

- JV PNZ d.o.o. & Epi Spektrum d.o.o. & A-projekt d.o.o., Monitoring hrupa za ceste z 1-3 

milijone prevozov vozil letno, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za 

infrastrukturo, št. 17_650B, september 2019 /6/. 

Podatki monitoringa hrupa se nanašajo na prometne obremenitve cestnega omrežja v letu 2016. 

Obratovalni monitoring hrupa je bil izveden na cestah nad 1 milijon prevozov vozil letno, na ožjem 

obravnavanem območju posega je bil obratovalni monitoring hrupa izveden na regionalni cesti R3-

641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most). 

 

Analiza obremenitve s hrupom je vključevala oceno vrednosti kazalcev hrupa na vseh fasadah in 

etažah pri vseh stavbah z varovanimi prostori, določene so preobremenjene stavbe v posameznih 

obdobjih dneva. Vsi podatki o obremenitvi stavb in prebivalcev s hrupom se nanašajo na obremenitev 

najbolj obremenjene etaže stavb. Podatki o številu prebivalcev v preobremenjenih stavbah z 

varovanimi prostori ob regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) v letu 2016 v na 

območju občine Dobrova – Polhov Gradec in Mestne občine Ljubljana so v spodnji tabeli, 

obremenitev površin je prikazana na spodnji sliki.  

 

Obstoječe prometne obremenitve regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) so 

povzete po podatkih števca prometa št. 598 Dobrova za leto 2016. V letu 2016 je bila regionalna cesta 

obremenjena z več kot 7.600 vozil/dan, od teh je bilo skoraj 200 vozil z maso >3,5 t. Do leta 2019 je 

povprečni dnevni promet narasel na približno 8.100 vozil/dan, od tej je bilo 190 vozil z maso >3,5 t, 

emisija hrupa se je glede na posamezno obdobje dneva poveča med 01, in 0,3 dB(A). 

 

Ob regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) je obremenitev s hrupom glede na 

mejne vrednosti posebej problematična v večernem in nočnem obdobju, ko je s hrupom čezmerno 

obremenjenih največ stavb z varovanimi prostori. V letu 2016 je obremenitev s hrupom skupno 

presegala mejne vrednosti kazalcev za linijske vire hrupa: 

o v dnevnem obdobju pri 8 stavbah (41 prebivalcev). 

o v večernem obdobju pri 27 stavbah (95 prebivalcev), 

o v nočnem obdobju pri 10 stavbah z varovanimi prostori (45 prebivalcev), 

o v celodnevnem obdobju pri 13 stavbah (62 prebivalcev), 

Največ preseganj mejne vrednosti za vir hrupa je v letu 2016 bilo ocenjenih na območju občine 

Dobrova – Polhov Gradec (20 stavb / 83 prebivalcev).  
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Mejni vrednosti za celotno obremenitev okolja v letu 2016 nista bili preseženi pri nobeni stavbi z 

varovanimi prostori. 

 
Tabela 9: Število preobremenjenih prebivalcev zaradi prometa po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–Lj (Dolgi most) v letu 2016, najbolj obremenjene etaže 

 
MV - linijski viri hrupa MV - celotna obremenitev 

Občina 
LDAN 

>65 dB(A) 

LVEČER 

>60 dB(A) 

LNOČ 

>55 dB(A) 

LDVN 

>65 dB(A) 

LNOČ 

>59 dB(A) 

LDVN 

>69 dB(A) 

Preobremenjene stavbe z varovanimi prostori 

Dobrova – Polhov Gradec 7 20 8 11 0 0 

MO Ljubljana 1 7 2 2 0 0 

Skupaj stavbe 8 27 10 13 0 0 

Preobremenjeni prebivalci (stalno prebivališče) 

Dobrova – Polhov Gradec 37 83 38 55 0 0 

MO Ljubljana 4 12 7 7 0 0 

Skupaj prebivalci 41 95 45 62 0 0 

 

 

Slika 10: Obremenitev površin ob državnih cestah v letu 2016, kazalec LDVN 

 

Meritve hrupa 
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Na območju obravnave so bile na dveh merilnih mestih izvedene tudi kratkotrajne meritve 

obremenitve okolja s hrupom (Epi Spektrum d.o.o., avgust 2018, Tekstualna priloga 4). Vsa merilna 

mesta so bila izbrana v bližini predvidenih ureditev ali možnih transportnih poti v času gradnje. 

Meritve hrupa so bile izvedene 16.08.2018. Meritve so potekale v skladu s Pravilnikom o prvem 

ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa in o pogojih za njegovo izvajanje po standardu 

SIST ISO 1996-2:2017. Rezultati meritev hrupa na območju protipoplavnih ureditev porečja 

Gradaščica (etapa 2) so prikazani v spodnji tabeli. 

 
 

Tabela 10: Izmerjene ravni hrupa na območju protipoplavnih ureditev Gradaščice (dB(A)) 

Oznaka Naslov LAFeq LAF, max Ki Kt L01 L99 Lr,eq, vir 

MM01 Razori 18 46.1 51.7 0 0 52.5 39.2 46.1 

MM03 Stranska vas 51 50.6 53.9 0 0 55.2 45.7 50.6 

LAFeq - izmerjena ekvivalentna raven – fast 

LAFmax - maximalna a raven - fast 

Ki - popravek zaradi impulzne karakteristike  

Kt - popravek zaradi poudarjenega tona 

LAF,01 - 01 percentil ravni hrupa 

LAF,99 - 99 percentil ravni hrupa 

Lr,eq - ocenjena raven hrupa  

 

Merilni mesti sta bili izbrani v bližini predvidenih ureditev ali transportnih poti v času gradnje. 

Celotna obremenitev s hrupom je bila v času meritev naslednja: 

 

o meritev hrupa na merilnem mestu MM01 je bila izvedena na vplivnem območju preliva 

zadrževalnika Razori severozahodno od stavbe Razori 18. V času meritev je bila obremenitev 

s hrupom majhna in je bila posledica ozadja (lokalni promet, kmetijska dejavnost) izmerjena 

ekvivalenta raven hrupa je dosegala 46 dB(A); 

o meritev hrupa na merilnem mestu MM02 je bila izvedena na vplivnem območju regulacije 

Ostrožnika Razori južno od stavbe Stranska vas 51. V času meritev je bila obremenitev s 

hrupom majhna in je bila posledica ozadja (lokalni promet, kmetijska dejavnost) izmerjena 

ekvivalenta raven hrupa je dosegala 51 dB(A).  

Rezultati kratkotrajnih meritev celotne obremenitve s hrupom kažejo, da na širšem obravnavanem 

območju obremenitev s hrupom predvsem posledica prometa po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–LJ (Dolgi most), lokalnih vplivov (lokalni promet, hišna opravila, kmetijska dejavnost, 

domače živali…), v neposredni bližini vodotokov pa naravnega ozadja (šumenje vode).  

 

Preseganje mejnih vrednosti kazalcev hrupa pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori v času 

meritev ni bilo evidentirano. 

4.4.1.2. Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi 

 

Obravnavano območje se nahaja v slabo prevetreni Ljubljanski kotlini, v hladni polovici leta pogosto 

nastajajo temperaturne inverzije, ki poslabšajo razmere in omogočajo širjenje onesnaženosti zraka. 

Najbližje stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka je v Ljubljani.  

 

Podatki o obstoječi onesnaženosti z delci PM10 na širšem območju Ljubljane so povzeti po podatkih 

ARSO ter po Prilogi 1 Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Letna mejna vrednost po letu 2004 na vseh treh merilnih mestih v okviru državne merilne mreže za 

spremljanje kakovosti zunanjega zraka v Ljubljani ni bila presežena. Precej bolj problematična so 

preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj problematični 

meseci so januar in februar ter november in december. V Ljubljani je bilo dovoljeno število preseganj 

dnevne mejne vrednosti v obdobju od 2002 do 2019 preseženo večino let. Trend zmanjševanja 

koncentracij delcev po letu 2003 je opazen predvsem z vidika letnih povprečnih koncentracij in je 

posledica zmanjšanja izpustov zaradi izgraditve čistilnih naprav na industrijskih objektih. V zadnjih 
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letih so razlike med posameznimi leti predvsem posledica meteoroloških razmer v hladni polovici leta. 

Višje koncentracije delcev in s tem tudi večje število preseganj so povezani z daljšimi obdobji 

stabilnega vremena, ko v neprevetrenih dolinah in kotlinah nastajajo izraziti temperaturni obrati. 

 

Na širšem območju je stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka LJ Biotehnična v 

Ljubljani, ki je od območja posega oddaljeno približno 3 km vzhodno. 

 

Po podatkih letnega poročila ARSO o kakovosti zraka v Sloveniji (ARSO) je bila v letu 2019 v 

Ljubljani na stalnem merilnem mestu LJ Biotehnična srednja letna koncentracija delcev PM10 19 

g/m3, skupno je bilo 8 preseganj mejne dnevne vrednosti (dovoljeno 35). 

4.4.1.3. Vibracije 

 

Splošno 

Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni, 

zato so bili potencialni vplivi med izvedbo in po njej ocenjeni na podlagi mednarodnih in tujih 

standardov s tega področja: 

- ISO 2631-2 Evaluation of human exposure to whole-body vibration;  

- ISO 4866 1990 (E) Mechanical vibration and shock - Vibration of buildings - Guidelines for 

the measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings;  

- DIN 4150-1 2001 Erschütterungen im Bauwesen - Vorermittlung von Schwingungsgrössen;  

- DIN 4150-2 1999: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in 

Gebäuden;  

- DIN 4150-3 1999: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen. 

 

V splošnem velja, da lahko povzročajo vibracije nizkih frekvenc poškodbe stavb pri maksimalnih 

hitrostih delcev 50 mm/s, kar pa ne velja za posebej občutljive zgradbe, kot so zgodovinski spomeniki, 

pri katerih je ta meja lahko tudi le 2 mm/s. Mejna maksimalna hitrost, pri kateri vibracije stavbe z 

veliko verjetnostjo predstavljajo resno motnjo pri njihovih prebivalcih, je po ISO 2631-2:2003 1 

mm/s, zmerno motnjo med 0,5 in 1 mm/s, pod vrednostjo 0,5 mm/s pa vibracije niso zaznavne. 

Zgornje meje, pri katerih je neposredno ogroženo zdravje ljudi, so bistveno višje.  

 

Kriteriji za oceno vpliva vibracij so določeni glede na to, ali vibracije učinkujejo samo na gradbeno 

konstrukcijo objekta, dodatno pa, če je objekt naseljen. V prvem primeru se ocenjuje vpliv na 

gradbeno konstrukcijo (DIN4150-3:1999), v drugem primeru se dodatno ocenjuje vpliv vibracij na 

prebivalce (DIN4150-2:1999-06). Kot najvplivnejši parameter za oceno škode zaradi vibracij je 

privzeta kinetična energija. Kinetična energija je sorazmerna s kvadratom hitrosti, zato se za merilo 

intenzivnosti vibracij uporablja hitrost nihanja. DIN4150-3 predpisuje merjenje hitrosti nihanj v vseh 

smereh, pri oceni pa se upošteva največja izmerjena vrednost. Vpliv vibracij je največji na stavbe, ki 

so od meje gradbišča in transportnih poti po lokalnem cestnem omrežju oddaljene manj kot 10 m.  

 

Kot najvplivnejši parameter za oceno škode zaradi vibracij je privzeta kinetična energija. Kinetična 

energija je sorazmerna s kvadratom hitrosti, zato se za merilo intenzivnosti vibracij uporablja hitrost 

nihanja. DIN4150-3 predpisuje merjenje hitrosti nihanj v vseh smereh, pri oceni pa se upošteva 

največja vrednost. Stavbe so na podlagi dovoljenih hitrosti vibracij razdeljene v tri razrede. 
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Tabela 11: Mejne vrednosti hitrosti vibracij za posamezni razred stavb po DIN4150-3 pri kratkotrajnih 

obremenitvah 

Razred Vrsta stavbe 
Hitrost nihanj na temelju vi

 [mm/s] 
vi

 [mm/s], strop v 

najvišjem nadstropju 

< 10 Hz 10 – 50 Hz > 50 Hz vse frekvence 

1 
Industrijske, obrtne in stavbe 

podobnih konstrukcij 
20 20-40 40-50 40 

2 
Stanovanjske in stavbe podobnih 

konstrukcij 
5 5-15 15-20 15 

3 

Stavbe, ki niso v 1. in 2. razredu ter 

zaščitene stavbe (spomeniško 

zaščita) 

3 3-8 8-10 8 

 

Vpliv vibracij na stalno ali občasno naseljene stavbe po DIN4150-2 se ocenjuje glede na izmerjene 

maksimalne efektivne vrednosti faktorja KBFTm, pri tem pa je pomembna vrsta območja, v katerem so 

stavbe, in dnevni čas. Vrednosti KBFTm so razvrščene v razrede glede na spodnjo (Asp) in zgornjo 

(Azg) mejno vrednost ob upoštevanju pogostosti pojavljanja tresljajev. Dodatni kriterij velja v 

primerih, ko se pogosto pojavljajo tresljaji, pri katerih je vrednost KBFTm med Asp in Azg.  

 

Mejne vrednosti so v spodnji tabeli. V tem primerih velja mejna vrednost za ocenjeno efektivno 

vrednost tresljajev v dnevnem in nočnem času (Ar). Po klasifikaciji sodijo najbližje stavbe ob državni 

cesti glede na njihovo prevladujočo namensko rabo v 3. in 4. razred po DIN4150-2. 
 

Tabela 12:  Mejne vrednosti faktorja KBFTm v stavbah za posamezni vrsto območij in glede na dnevni čas 

po DIN 4150-2 

Razred Vrsta območja 
Podnevi  Ponoči 

Asp Azg Ar Asp Azg Ar 

1 Obrtna in proizvodna območja 0,4 6 0,2 0,4 0,6 0,15 

2 Pretežno obrtna območja 0,3 6 0,15 0,3 0,4 0,1 

3 
Mešano obrtno stanovanjska 

območja 
0,2 5 0,1 0,2 0,3 0,07 

4 
Pretežno stanovanjska ali čista 

stanovanjska območja 
0,15 3 0,07 0,15 0,2 0,05 

5 Območja za bolnišnice, klinike ipd. 0,1 3 0,05 0,1 0,15 0,05 

 

Obstoječa obremenitev okolja v vibracijami 

V obstoječem stanju so stavbe na širšem obravnavanem območju državne ceste delno obremenjene z 

vibracijami zaradi prometa po lokalnem cestnem omrežju ter po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–Lj (Dolgi most). Glede na oddaljenost stavb od prometnic in relativno majhne gostote 

tovornega prometa je pričakovana obremenitev stavb z vibracijami v obstoječem stanju majhna.  

 

Vpliv vibracij zaradi prometa je največji pri starejših stavbah v neposredni bližini lokalnih cest. V 

oddaljenosti 10 m od obstoječega lokalnega cestnega omrežja, po katerem je predviden transport za 

potrebe gradnje, leži ob lokalni cesti Dobrova – Stranska vas en objekt, ki je evidentiran v Registru 

kulturne dediščine RS (Kapelica - EŠD 17191), objekt je prikazan v spodnji tabeli. 
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Tabela 13: Objekti v bližini dovoznih cest za potrebe gradbišča, ki so evidentirani v Registru kulturne 

dediščine RS 

Št. EŠD Ime, opis Naselje Tip 

Lokalna cesta Dobrova – Stranska vas 

1 17191 Kapelica Matere božje Stranska vas sakralna stavbna dediščina 

 

Podatkov o morebitnih poškodbah stavb, ki bi bile posledica cestnega prometa, ni na voljo. 

4.4.1.4. Elektromagnetno sevanje 

 

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) 

določa mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja v okolju, stopnjo varstva pred sevanjem v 

posameznih območjih naravnega in življenjskega okolja, način določanja in vrednotenja obremenitve 

v okolju zaradi sevanja ter ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje čezmernega sevanja. Uredba tudi 

določa dve stopnji varstva pred sevanjem, določeni glede na občutljivost posameznega območja 

naravnega in življenjskega okolja. 

 

Obravnavano območje sodi med I. (stanovanjsko območje) ali II. stopnjo (industrijsko območje, 

neposeljen del) varstva pred sevanjem: 

• stopnja varstva pred sevanjem velja za I. območje, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem. 

I. območje je območje bolnišnic, zdravilišč, okrevališč ter turističnih objektov, namenjenih 

bivanju in rekreaciji, čisto stanovanjsko območje, območje objektov vzgojnovarstvenega in 

izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva, območje igrišč ter 

javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, trgovsko-poslovno-stanovanjsko območje, 

ki je hkrati namenjeno bivanju in obrtnim ter podobnim proizvodnim dejavnostim, javno središče, 

kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti, ter tisti predeli območja, 

namenjenega kmetijski dejavnosti, ki so hkrati namenjeni bivanju (v nadaljnjem besedilu: I. 

območje). 

• stopnja varstva pred sevanjem velja za II. območje, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je zaradi 

sevanja bolj moteč. II. območje je zlasti območje brez stanovanj, namenjeno industrijski ali obrtni 

ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, transportni, skladiščni ali servisni dejavnosti ter vsa 

druga območja, ki niso v prejšnjem odstavku določena kot I. območje (v nadaljnjem besedilu: II. 

območje). 

 

V neposredni bližini presojanih ureditev se nahajajo trije oddajniki mobilnega omrežja (Telekom, A1, 

Telemach). V bližini oddajnikov sevalne obremenitve dosegajo maksimalno 2 %, na preostalih delih 

odseka pa v povprečju 0,4% sevalne obremenitve (slika spodaj). Na območju urejanja se nahajajo 

energetski vodi različnih napetostnih nivojev izvedenih kot daljnovodi in kablovodi. 220kV in 110 kV 

daljnovodi so izvedeni z golimi vodniki pritrjenimi na izolatorske verige železnih jamborov. 20kV 

daljnovodi so izvedeni večji del z golimi vodniki pritrjenimi na izolatorje lesenih drogov. Med 

Dobrovo in Razori poteka dvosistemski 20kV DV izveden z polizoliranimi vodniki. Na omenjenem 

območju so nizkonapetostni vodi večji del izvedeni prostozračno z izoliranimi vodniki (SKS). Med 

Razori in Trnovim so 10 in 20kV vodi izvedeni v večji meri zemeljsko v kabelski kanalizaciji. Prav 

tako tudi vodi nizke napetosti. 
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Slika 11: Sevalne obremenitve na obravnavanem območju (Forum EMS, 2018) 

4.4.1.5. Svetlobno onesnaževanje 

 

Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja. 

Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja 

pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti 

nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na 

varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti 

nebu po nepotrebnem porablja električno energijo. Za preprečevanje onesnaženja s svetlobo je sprejeta 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/907, 

62/10, 46/13). Na obravnavanem območju je javna razsvetljava nameščena le znotraj naselij. 

4.4.1.6. Poplavna in erozijska varnost 

 

Gradaščica je od naselja Na Klancu pa vse do naselja Šujica regulirana in prevaja ca 90-115 m3/s, kar 

predstavlja 5 do 10 letno visoko vodo. Na območju Horjulke so bile v preteklosti izvedene obsežne 

melioracije, kakor tudi regulacija Horjulke. Od Razorov do sotočja z Gradaščico Horjulka meandrira 

in je regulirana mestoma le v območju ceste. 

 

Poplavna območja 

Bistveni podatki so povzeti iz Tehničnega poročila izdelanega v sklopu izdelave kart poplavne 

nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - Model 1 (IZVO-R 

d.o.o., junij 2010, št. načrta A71-FR/09). 

 

Pri pretokih Q10 na obravnavnem območju ni poplav na urbanih področjih, ravno tako so izven dosega 

poplav vse ceste znotraj odseka. Poplavljena so posamezna območja neposredno ob obeh vodotokih, 

do večjih razlivanj ne pride in so omejena na območja ob samih strugah. 

 

Pri pretokih Q100 je poplavljeno obsežno območje dolinskega dna Gradaščice in Horjulke. Na 

zgornjem delu odseka se voda intenzivno razliva na poplavne površine gorvodno od mostu na cesti 

Dobrova–Stranska vas. Most sam je izven dosega, poplavne vode pa ga obtekajo po obeh bregovih in 

se preko ceste Dobrova–Stranska vas razlivajo naprej proti jugu. Znotraj dosega poplave so posamezni 

objekti v Dobrovi, na območju krožišča v Dobrovi voda prelije tudi cesto Ljubljana–Dobrova–Polhov 

Gradec. Na levem bregu Gradaščice voda seže do prvih objektov v Stranski vasi. Vode, ki na desnem 

bregu prelivajo cesto Dobrova–Stranska vas, se ne vračajo v Gradaščico, ampak odtekajo v Horjulko. 

Tudi na odseku dolvodno od mostu v Stransko vas, vode, ki prelivajo desni breg Gradaščice, tečejo 

proti Horjulki. 
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Dolvodno od Razorov poplava na desnem bregu sega do ceste Ljubljana–Dobrova. Sama cesta je 

izven dosega poplave, poplava pa sega tudi na območja zahodno od ceste, saj na to območje priteka 

skozi prepuste na tej cesti in se razlije po poplavnih površinah naprej proti jugu do ceste proti 

Kozarjem. Objekti na tem odseku, so povečini izven dosega vode, znotraj dosega so le posamezni 

objekti najbližji vodotokom ali objekti na nižjih kotah terena. 

 

Razmere pri Q500 so podobne kot pri Q100, količine vode, ki se razbremenjujejo so sicer večje, večji je 

tudi doseg poplave, znotraj dosega poplave so praktično vsi objekti, ki so umeščeni na dolinsko dno. 

Pri Q500  bi voda tudi prelila cesto Ljubljana–Dobrova na več mestih, ter cesto proti Kozarjem. Cesta 

Bokalci–Stranska vas, ki poteka po levem bregu Gradaščice, je izven dosega Q500. 

 

Maksimalni doseg poplave je prikazan na spodnji sliki. 

 

 

 
Slika 12: Maksimalni doseg poplav na obravnavanem območju Vir: Karte poplavne nevarnosti za 

območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - Model 1 (IZVO-R d.o.o., junij 2010, 

št. načrta A71-FR/09) 

 

S pomočjo hidravličnega modela in v skladu z zakonodajo so bili določeni tudi razrede poplavne 

nevarnosti:  

− razred velike poplavne nevarnosti: območja kjer globina poplavne vode pri pojavu Q100 presega 

1,5 m (ali produkt globine in hitrosti 1,5 m2/s), 
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− razred srednje poplavne nevarnosti: območja kjer je globina poplavne vode pri Q100 med 0,5 m in 

1,5 m (produkt globine in hitrosti 0,5-1,5 m2/s) ali se nahajajo znotraj dosega poplavnih voda pri 

Q10, 

− razred majhne poplavne nevarnosti: območja kjer je globina poplavne vode pri Q100 ne presega 

0,5m (in produkt globine in hitrosti ne presega 0,5 m2/s), 

− razred preostale poplavne nevarnosti: kjer poplava nastane zaradi izrednih naravnih ali od človeka 

povzročenih dogodkov. 

 

Na spodnji sliki so prikazani razredi poplavne nevarnosti obravnavanega območja v obstoječem stanju 

(vir IZVO-R d.o.o., junij 2010, št. načrta A71-FR/09). 

 

 

 
Legenda:  

 
Slika 13: Prikaz razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje (vir: IZVO-R, junij 2010). 

 

Erozijska nevarnost na obravnavnem odseku  

Hitrosti toka vode na poplavnih območjih pri Q100 presegajo 1 m/s na območjih izrazitih poplavnih 

tokov na poplavnih površinah ter predvsem na mestih, kjer voda preliva cestne nasipe (npr. na obeh 

bregovih Gradaščice na cesti v Stransko vas). Po strokovni oceni iz Kart poplavne nevarnosti za 

območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane - Model 1 (IZVO-R d.o.o., junij 

2010, št. načrta A71-FR/09) izhaja, da za določitev razredov nevarnosti, erozija zaradi poplavnih voda 

ni merodajna. Pričakovana debelina odplavljenega ali odloženega materiala pri poplavi Q100 nikjer ne 

presega 50 cm, kar predstavlja razred majhne erozijske ogroženosti po Pravilniku, tako da erozijska 

nevarnost zaradi s poplavami povezano erozijo nikjer ne zviša razreda nevarnosti določnega v karti 

poplavne nevarnosti. Na pretežnem delu poplavnih površin bi ob nastopu poplav Q100 prišlo lahko do 

odlaganja plavin in plavja (plavja predvsem v fazi umikanja vode po prehodu konice poplavnega vala), 

procesi odnašanja oz. odplavljanja materiala pa bi bili omejeni na območja v in ob sami strugi, ter na 

mesta prelivanja cestnih ali drugih nasipov. 
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4.4.1.7. Pitna voda 

 

Na območju posega ni vodnih virov, ki bi bili zavarovani z Uredbo. Poseg ni predviden na 

vodovarstvenih območjih.  

4.4.2. NARAVA 

4.4.2.1. Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi 

 

Rastlinstvo in habitatni tipi 

Podatki o pojavljanju rastlinskih vrst na območju so povzeti po PVO in OP za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Aquarius, 2009, 2013). 

 

Spodaj navedene vrste so značilne za obrežno vegetacijo vrbovij in se pojavljajo ob Gradaščici na 

območju zadrževalnika. Nekatere med njimi so ruderalne vrste, ki tu uspevajo zaradi večjih ali 

manjših posegov človeka (dostopne poti do vode, nasipine gradbenega in podobnega materiala, 

odlagališča odpadkov ipd.), nekatere vrste prihajajo v obrobne dele vrbovja iz sosednjih travnikov, 

nekaj vrst pa je tujerodnih. 

 
Acer campestre 

Acer pseudoplatanus 

Aegopodium podagraria 

Alliaria petiolata 

Alnus glutinosa 

Alnus incana 

Angelica sylvestris 

Artemisia vulgaris 

Brachypodium sylvaticum 

Calystegia sepium 

Cardamine trifolia 

Carex gracilis 

Carex hirta 

Carpinus betulus 

Clematis vitalba 

Cornus sanguinea 

Corylus avellana 

Crepis biennis 

Cychorium intybus 

Dactylis glomerata 

Deschampsia cespitosa 

Echinocystis lobata 

Epilobium hirsutum 

Equisetum arvense 

Erigeron annuus 

Euonymus europaea 

Filipendula ulmaria 

Frangula alnus 

Fraxinus excelsior 

Galeobdolon flavidum 

Galeopsis speciosa 

Galium aparine 

Galium mollugo 

Geranium phaeum 

Humulus lupulus 

Hypericum perforatum 

Impatiens glandulifera 

Knautia arvensis 

Lamium maculatum 

Lamium orvala 

Ligustrum vulgare 

Lunaria rediviva 

Lycopus europaeus 

Mentha longifolia 

Phalaris arundinacea 

Physocarpus opulifolius 

Pinus sylvestris 

Populus nigra 

Potentilla reptans 

Prunus avium 

Prunus spinosa 

Quercus robur 

Ranunculus lanuginosus 

Robinia pseudacacia 

Rosa canina 

Rubus caesius 

Rubus fruticosus agg. 

Salix alba 

Salix caprea 

Salix eleagnos 

Salix fragilis 

Salix purpurea 

Salvia glutinosa 

Sambucus nigra 

Saponaria officinalis 

Silene latifolia 

Silene vulgaris 

Geum urbanum 

Heracleum sphondylium 

Solidago canadensis 

Symphytum officinale 

Tanacetum vulgare 

Taraxacum officinale 

Trifolium pratense 

Ulmus laevis 

Urtica dioica 

Veronica chamaedrys 

Viburnum opulus 

Vicia sepium 

 

Na obeh straneh Gradaščice se pojavljajo gojeni, gnojeni travniki. Travniki in njive so na tem območju 

izmenično razporejeni. Posamezne njive so opuščene, na njih je vrstna sestava nekoliko drugačna, 

vendar se v nekaj letih spremenijo v prej omenjeni tip travnikov s spodaj navedenimi vrstami. 
 

Achillea pratensis 

Aegopodium podagraria 

Amaranthus retroflexus 

Armoracia rusticana 

Arrhenatherum elatius 

Belis perennis 

Capsella bursa-pastoris 

Centaurea jacea 

Chenopodium album 

Cirsium arvense 

Cirsium oleraceum 

Clinopodium vulgare 

Convolvulus arvensis 

Dactylis glomerata 

Daucus carota 

Deschampsia cespitosa 

Echinochloa crus-galli 

Galinsoga ciliata 

Galium mollugo 

Heracleum sphondyllium 

Knautia arvensis 

Lathyrus pratensis 

Leontodon hispidus 

Leucanthemum ircutianum 

Lolium perenne 

Lychnis flos-cuculi 

Medicago lupulina 

Medicago sativa 

Pastinaca sativa 

Plantago lanceolata 

Plantago major 

Plantago media 

Poa pratensis 

Polygonum aviculare 

Ranunculus acris 

Ranunculus repens 

Rumex obtusifolius 

Setaria glauca 

Silene latifolia 

Symphytum tuberosum 

Taraxacum officinale 

Trifolium pratense 

Trifolium repens 

Trisetum flavescens 

Veronica chamaedrys 

Vicia craca 

Vicia sepium 
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Popis habitatnih tipov je bil izveden 17. avgusta 2018. Poimenovanje habitatnih tipov je v skladu s 

tipologijo Habitatni tipi Slovenije – HTS (ARSO, 2004). Pobočja nad dolinama Horjulke in 

Gradaščice porašča večinoma bukov gozd (HT 41.111 Kolinska kisloljubna bukovja). Na območju 

zadrževalnika prevladujejo kmetijske površine, predvsem travniki (HT 38.222 Srednjeevropski 

higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko), ki se glede na 

Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. 112/03, 36/09) na območju republike Slovenije prednostno ohranjajo 

v ugodnem stanju. Veliko je tudi njiv (HT 82.11 Njive), ki so ponekod opuščene in prehajajo v prej 

omenjene travnike. Ob vodotokih Gradaščici, Horjulki in Ostrožniku (HT 24.14 Mrenski pas) 

prevladuje obrečna lesna vegetacija z dominantnimi vrstami rdeče vrbe (Salix purpurea), bele vrbe 

(Salix alba), velikega jesena (Fraxinus excelsior), črnega topola (Populus nigra) in črne jelše (Alnus 

glutinosa), ki predstavlja po evropski Direktivi o habitatih visoko vrednoteni prednostni habitatni tip 

Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (EU koda 91E0*). Gre za habitatna tipa HT 44.132 

Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli in HT 44.33 Črnojelševja in jesenovja ob počasi tekočih vodah. 

Na manj vlažnih tleh se jim primešata še HT 44.43 Jugovzhodno-evropski hrastovo-jesenovo-brestovi 

logi in HT 41.2 Hrastova belogabrovja. Na delih, kjer se Horjulka občasno razliva, so prisotni 

Mezotrofni mokrotni travniki (HT 37.21). Ob kanalih prevladujejo Združbe visokih šašev (HT 53.21), 

mestoma tudi Rogozovja (HT 53.13). Na delih, kjer se je v preteklosti odlagal material in na meji med 

kmetijskimi površinami in obrežno lesno vegetacijo se pojavlja Obrečno visoko steblikovje (HT 

37.715) s pretežno tujerodnimi vrstami. Mrtvica Gradaščice s prosto plavajočimi združbami 

vodolečevk predstavlja HT 22.13 Evtrofne vode. 

 

Habitatne tipe smo ovrednotili po strokovni presoji, glede na njihovo ohranjenost in glede na Uredbo o 

habitatnih tipih (Ur. l. 112/03, 36/09), v kateri so navedeni habitatni tipi, ki se na območju republike 

Slovenije prednostno ohranjajo v ugodnem stanju ter glede na Direktivo o habitatih (Council Directive 

92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora), v kateri so opredeljeni 

prednostni habitatni tipi. 

 
Tabela 14: Oznake, poimenovanje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov, ki se pojavljajo na 

širšem območju zadrževalnika Razori 

Koda HTS (ARSO, 

2004) 

EU 

koda 
Habitatni tip NV1 

22.13 - Evtrofne vode 4 

24.14 - Mrenski pas 4 

24.14 x 37.715 - Mrenski pas x Obrečno visoko steblikovje 4 

24.14 x 53.21 x 53.13 - Mrenski pas x Združbe visokih šašev x Rogozovja 4 

37.21 - Mezotrofni mokrotni travniki 4 

37.715 6430 Obrečno visoko steblikovje 3-4 

38.22 x 31.8D - Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki x 

Grmičasti gozdovi listavcev in površine, zaraščajoče se z 

listnatimi drevesnimi vrstami 

3 

38.22 x 87.1 - Srednjeevropski mezotrofni do evtrofni nižinski travniki x 

Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine 

3 

38.222 6510  Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje 

vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 

4 

41.111 9110 Kolinska kisloljubna bukovja 4 

41.2 - Hrastova belogabrovja 4 

44.1 - Obrežna vrbovja 4 

44.1 x 37.715 - Obrežna vrbovja x Obrečno visoko steblikovje 3 

44.1 x 41.2 - Obrežna vrbovja x Hrastova belogabrovja 4 

44.1 x 44.33 91E0* Obrežna vrbovja x Črnojelševja in jesenovja ob počasi tekočih 

vodah 

5 

44.1 x 44.33 x 37.715 91E0* Obrežna vrbovja x Črnojelševja in jesenovja ob počasi tekočih 

vodah x Obrečno visoko steblikovje 

5 

44.132 91E0* Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli 5 

44.132 x 41.2 91E0* Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli x Hrastova belogabrovja 5 
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44.132 x 44.33 91E0* Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli x Črnojelševja in 

jesenovja ob počasi tekočih vodah 

5 

44.33 x 44.43 x 44.1 91E0* Črnojelševja in jesenovja ob počasi tekočih vodah x 

Jugovzhodno-evropski hrastovo-jesenovo-brestovi logi x 

Obrežna vrbovja 

5 

53.11 - Navadna trstičja 3-4 

53.21 - Združbe visokih šašev 3-4 

53.21 x 37.715 x 87.2 - Združbe visokih šašev x Obrečno visoko steblikovje x 

Ruderalne združbe 

3 

82.11 - Njive 2 

83.151 - Ekstenzivno gojeni senožetni sadovnjaki 3 

85.3 - Vrtovi 2 

86.2 - Vasi, robni deli predmestij in posamezne stavbe 0 

86.42 x 87.2 - Različna odlagališča odpadkov x Ruderalne združbe 1 

86.42 x 87.2 x 37.715 - Različna odlagališča odpadkov x Ruderalne združbe x Obrečno 

visoko steblikovje 

1 

86.42 x 87.2 x 44.132 - Različna odlagališča odpadkov x Ruderalne združbe x 

Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli 

3 

86.5 - Rastlinjaki in ostale kmetijske konstrukcije 0 

87 - Neobdelane, opuščene površine 1 

87.1 - Neobdelane njive in druge dotlej obdelovane površine 2-3 

- - Ceste 0 
Legenda: 

*habitatni tipi, ki so v predpisih EU opredeljeni kot prednostni 
1 Naravovarstvena vrednost HT, določena na podlagi obstoječe zakonodaje (Uredba o habitatnih tipih, Ur.l. RS št. 112/03, 36/09, 33/13), 
ogroženosti HT in stanja HT, opredeljenega ob terenskem ogledu. 

0 – nima vrednosti    3 – srednja naravovarstvena vrednost 

1 – nepomembno za naravo   4 – velika naravovarstvena vrednost  
2 – majhna naravovarstvena vrednost  5 – velika naravovarstvena vrednost (prednostni HT). 

 

 
Slika 14: Habitatni tipi na območju zadrževalnika Razori (legenda je spodaj) 
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Slika 15: Naravovarstvena vrednost habitatnih tipov na območju zadrževalnika Razori  

 

 
Slika 16: Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli in Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na 

srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko pahovko 
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Slika 17: Mrtvica Gradaščice 

 

Na območju se pojavljajo tudi invazivne tujerodne rastlinske vrste. Na večjem delu območja se v pasu 

med lesno obrežno vegetacijo in kmetijskimi površinami pojavlja žlezava nedotika (Impatiens 

glandulifera). Tej se mestoma pridružijo še orjaška oz. kanadska zlata rozga (Solidago gigantea, 

Solidago canadensis) in oljna bučka (Echinocystis lobata). Ob stari strugi Horjulke se pojavlja tudi 

deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata). Na nekaterih mestih se pojavlja tudi zelo invazivni 

japonski dresnik (Fallopia sect. Reynoutria) – mesta pojavljanja so označena na spodnji sliki. 

 

 
Slika 18: Pojavljanje japonskega dresnika (Fallopia sect. Reynoutria) na obravnavanem območju 
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Slika 19: Invazivni tujerodni rastlinski vrsti oljna bučka (Echinocystis lobata) in žlezava nedotika 

(Impatiens glandulifera) ob Gradaščici 

 

 
Slika 20: Invazivna tujerodna rastlinska vrsta deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata) ob stari strugi 

Horjulke 

 

 
Slika 21: Invazivni tujerodni japonski dresnik (Fallopia sect. Reynoutria) ob Gradaščici 
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Živalstvo 

 

Sesalci 

Širšo okolico zadrževalnika Razori in Horjulke porašča bukov gozd, ki predstavlja življenjski in 

prehranjevalni prostor sesalcem, vezanim na gozdne površine. Nekateri se pojavljajo tudi tam, kjer je 

gozd izsekan, saj jim manjše zaplate obrežnih gozdov med mokrotnimi travniki ob Gradaščici in 

Horjulki nudijo potrebno zavetje. Na širšem območju živi več vrst sesalcev iz skupin rovk, netopirjev, 

zajcev, glodavcev, zveri in sodoprstih kopitarjev. Pogoste vrste vključujejo srno (Capreolus 

capreolus), poljskega zajca (Lepus europaeus) in lisico (Vulpes vulpes). Mokrotni travniki in potoki 

nudijo ugoden habitat za pižmovko (Ondatra zybethicus), ki je tujerodna vrsta. Na širšem območju je 

bil evidentiran tudi gams (Rupicapra rupicapra) in sicer v Polhovem Gradcu (Kryštufek in sod., 

2001). 

 

Pojavljanje vidre je bilo evidentirano na Malem grabnu na Vrhovcih, ob Gradaščici in Horjulki ter na 

Grubarjevem prekopu. Od Vrhovcev se njen habitat nadaljuje po obsežnem porečju Gradaščice 

gorvodno do Polhovega Gradca in po Horjulki do Horjula. Gre za koridorsko povezavo med habitati v 

Polhograjskem hribovju (zahodno od Ljubljane) in habitati na Ljubljanskem barju (južno in 

jugozahodno od Ljubljane) (Hönigsfeld Adamič in sod., 2009). 

 

 
Slika 22: Točke potrjene prisotnosti za vidro na Ljubljanskem barju (vir: Hönigsfeld Adamič in sod., 

2009) 
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Tabela 15: Seznam naravovarstveno pomembnih vrst ostalih sesalcev brez netopirjev na širšem območju 

plana (vir: Hönigsfeld Adamič in sod., 2009; http://web.bf.uni-lj.si in http://www.dinaricum.si, citirano 

2011; Jerina in sod., 2010; Kryštufek, 1991; Kryštufek in sod., 2001) 

Slovensko ime Latinsko ime Rdeči seznam FFH Uredba 

ŽUŽKOJEDI (Insectivora) 

beloprsi jež Erinaceus concolor O1  1 

močvirska rovka Neomys anomalus V  2 

povodna rovka Neomys fodiens V  2 

gozdna rovka Sorex araneus   2 

mala rovka Sorex minutus   2 

vrtna rovka Crocidura suaveolens   2 

poljska rovka Crocidura leucodon   2 

navadni krt Talpa europaea O1   

GLODALCI (Rodentia) 

veverica Sciurus vulgaris O1  1 

podlesek Muscardinus avellanarius O1 IV 1, 2 

ZVERI (Carnivora)     

rjavi medved Ursus arctos E II*, IV 1, 2*, 6 

hermelin Mustela erminea O1  1, 2 

mala podlasica Mustela nivalis O1  1, 2 

dihur Mustela putorius O1  1 

kuna zlatica Martes martes  V  

divja mačka Felis silvestris V IV 1, 2, 6 

vidra Lutra lutra V II, IV 1, 2, 6 
 

 

Legenda:  

Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/02, 

42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; K – premalo znana vrsta; 

O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  
FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni 

list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 

20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti 
posebna ohranitvena območja; II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna 

ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; * – prednostna vrsta; 

V – priloga V: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi 
upravljanja. 

Uredba: vrsta je zabeležena v Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 

– odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). 1 – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za 
varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 

ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne živalske vrste, za ohranitev katerih je Evropska unija še posebej 

odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na ozemlju Evropske unije; 6 – Priloga 6 (poglavje A): 
domorodne vrste na območju republike Slovenije, ki so predmet okoljske odgovornosti. 

 

Območje plana nudi veliko primernih habitatov za netopirje, saj ga pokrivajo tudi gozdne površine, 

večje travniške površine in tekoče vode (Gradaščica, Horjulka, Ostrožnik), ki so prehranjevališča 

netopirjev. Potok Gradaščica je evidentirano lovno območje obvodnega netopirja (Myotis 

daubentonii), drobnega netopirja (Pipistrellus pygmaeus) in navadnega mračnika (Nyctalus noctula), 

ob Gradaščici pa so zabeležili tudi Nathusijevega netopirja (Pipistrellus nathusii) in Savijevega 

netopirja (Hypsugo savii) (Presetnik in sod., 2007, 2008, 2009, 2011, 2012). Cerkve v okoliških krajih 

(Cerkev Sveti Janez Krstnik – Gabrje in Cerkev Sveti Martin – Podsmreka) so zatočišča malega 

podkovnjaka (Rhinolophus hipposideros) (Kryštufek in sod., 2003, Presetnik in sod., 2007).  

 

Netopirji so pri nas, kot tudi v Evropi in svetu obravnavani kot ena bolj ogroženih in zato zakonsko 

zaščitenih živalskih skupin. Ogroža jih izguba zatočišč (prezimovališč, kotišč, parišč), vznemirjanje ter 

direktno ubijanje na zatočiščih, zmanjševanje in drobljenje prehranskih habitatov ter njihova okrnitev. 
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Netopirji pri letu tako med dnevno nočnimi kot sezonskimi selitvami ter pri lovu uporabljajo kot 

orientacijsko oporo linearne strukture v prostoru (npr. mejice, obrežno vegetacijo, gozdne robove in 

drevorede), zato nanje negativno vpliva izguba le-teh. Netopirji so zelo mobilne živali, ki lahko med 

nočnim prehranjevanjem preletijo več kilometrov ali pa se med sezonskimi selitvami selijo več deset 

ali sto kilometrov. 

 
Tabela 16: Seznam evidentiranih naravovarstveno pomembnih vrst netopirjev na širšem območju plana 

(do 5 km) (vir: Kryštufek in Donev, 2005; Kryštufek in sod., 2001; Kryštufek in sod., 2003; Presetnik in 

sod., 2007; Presetnik in sod., 2008; Presetnik in sod., 2009) 

Slovensko ime Latinsko ime 
Rdeči 

seznam 
Uredba FFH 

pozni netopir Eptesicus serotinus O1 1, 6 IV 

Savijev netopir Hypsugo savii O1 1, 6 IV 

ostrouhi netopir Myotis blythii E 1, 2, 6 II, IV 

dolgonogi netopir Myotis capaccinii E 1, 2, 6 II, IV 

obvodni netopir Myotis daubentonii O1 1, 6 IV 

navadni netopir Myotis myotis E 1, 2, 6 II, IV 

brkati netopir Myotis mystacinus O1 1, 6 IV 

navadni mračnik Nvctalus noctula O1 1, 6 IV 

veliki mračnik Nyctalus lasiopterus K 1, 6 IV 

gozdni mračnik Nyctalus leisleri V 1,2, 6 IV 

belorobi netopir Pipistrellus kuhlii O1 1, 2, 6 IV 

Nathusijev netopir Pipistrellus nathusii V 1, 2, 6 IV 

mali netopir Pipistrellus pipistrellus O1 1, 2, 6 IV 

drobni netopir Pipistrellus pygmaeus K 1, 6 IV 

rjavi uhati netopir Plecotus auritus V 1, 2, 6 IV 

sivi uhati netopir Plecotus austriacus V 1, 2, 6 IV 

usnjebradi dolgouhi netopir Plecotus macrobullaris  6 IV 

veliki podkovnjak Rhinolophus ferrumequinum E 1, 2, 6 II, IV 

mali podkovnjak Rhinolophus hipposideros E 1, 2, 6 II, IV 

dvobarvni netopir Vespertilio murinus V 1, 2, 6 IV 
Legenda:  

Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS 82/02, 

42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; K – premalo znana vrsta; 
O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni 

list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 
20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti 

posebna ohranitvena območja; II – Priloga II: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna 

ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; * – prednostna vrsta; 
V – priloga V: živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi 

upravljanja. 

Uredba: vrsta je zabeležena Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – 
odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19). 1 – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za 

varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 

ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne živalske vrste, za ohranitev katerih je Evropska unija še posebej 
odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja razširjenosti, ki leži na ozemlju Evropske unije; 6 – Priloga 6 (poglavje A): 

domorodne vrste na območju republike Slovenije, ki so predmet okoljske odgovornosti. 

 

Ptice 

Večino površine načrtovanega zadrževalnika predstavljajo intenzivni travniki in njive, na območju je 

še nekaj mejic (predvsem ob strugi reke) in manjši visokodebelni sadovnjak. Večinoma lahko zato tu 

pričakujemo sinatropne vrste ptic kot so npr. domači vrabec (Passer domesticus), kos (Turdus 

merula),  velika sinica (Parus major), sraka (Pica pica) in siva vrana (Corvus corone cornix). Travniki 

in njive predstavljajo tudi prehranjevalni habitat za ujede kot npr. kanja (Buteo buteo) in postovka 

(Falco tinnunculus). V okoliških gozdovih prebivajo gozdne vrste pic, kot so šoja (Garrulus 

glandarius), kukavica (Cuculus canorus), črna žolna (Dryocopus martius), veliki detel (Dendrocopos 
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major), lesna sova (Strix aluco) in mala uharica (Asio otus). Vodotoki Gradaščica, Horjulka in 

Ostrožnik z obrežno vegetacijo so življenjski prostor vodomca (Alcedo atthis). 

 
Tabela 17:  Ptice širšega območja posega in njihov varstveni status 

Latinsko ime Slovensko ime Pravni status Rdeči seznam 

Passer domesticus domači vrabec P, U1 O1 

Turdus merula kos P2, B2, U1 O1 

Parus major velika sinica P, B2, U1 O1 

Columbia livia domestica domači golob 
 

 

Alcedo atthis vodomec P1, B1, B2, U1, U2, U6 E2 

Corvus corone cornix siva vrana 
  

Pica pica sraka P2 
 

Corvus monedula kavka P2, U1, U2 V/E1# 

Falco tinnunculus navadna postovka P, B2, Bo2, U1 V1 

Anas platyrhynchos mlakarica P2, P3, B3, Bo2, U6  

Buteo buteo navadna kanja P, B2, Bo2, U1 O1 

Nucifraga caryocatactes krekovt P, B2, U1 O1 

Garrulus glandarius šoja P2 
 

Cuculus canorus kukavica P, B3, U1 O1 

Poecile montanus gorska sinica P, B2, U1  O1 

Lophophanes cristatus čopasta sinica P, B2, U1 O1 

Fringilla coelebs ščinkavec P, B2, U1 O1 

Erithacus rubecula taščica P, B2, Bo2, U1 O1 

Sylvia atricapilla črnoglavka P, B2, Bo2, U1 O1 

Regulus regulus rumenoglavi kraljiček P, B2, Bo2, U1,  O1 

Dryocopus martius črna žolna P1, B1, B2, U1, U2, U6 O1 

Dendrocopos minor mali detel P, B2, U1 V 

Dendrocopos major veliki detel P, B2, U1 O1 

Motacilla cinerea siva pastirica P, B2, U1 O1 

Cinclus cinclus povodni kos P, B2, U1 V 

Strix aluco lesna sova P, B2, U1 O1 

Asio otus mala uharica P, B2, U1 O1 

Ardea cinerea siva čaplja P, B3 O1 

Legenda: 

P – Direktiva sveta 2009/147/EC, 1. člen 

P1 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga I: Vrste, ki so predmet posebnih ukrepov za ohranitev njihovih habitatov, da se 

zagotovi preživetje in razmnoževanje teh vrst na njihovem območju razširjenosti 

P2 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga II: Vrste, ki se lahko lovijo skladno z nacionalno zakonodajo 

P3 - Direktiva sveta 2009/147/EC, Priloga III: Vrste, katerih osebke ali dele se lahko prodaja 

B1 – Bernska konvencija, Priloga I: Vrste, ki zahtevajo posebne ukrepe za ohranjanje habitatov 

B2 – Bernska konvencija, Priloga II: Strogo zavarovana živalske vrste 

B3 – Bernska konvencija, Priloga III: Zavarovane živalske vrste 

Bo2 – Bonnska konvencija, Dodatek II: seznam selitvenih vrst, katerih varstveno stanje je neugodno in za katerih varstvo in 

upravljanje so potrebni mednarodni sporazumi 

U1 – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane 

U2 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 2: Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje 

U6 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 6: Ddomorodne vrste na območju Republike Slovenije, ki 

so predmet okoljske odgovornosti; U6H – predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste, U6R - predmet okoljske 

odgovornosti je tudi razmnoževališče ali počivališče vrste 

E – prizadeta vrsta, E1 - vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če bodo dejavniki ogrožanja 

delovali še naprej; vrste so kritično ogrožene., E2 - vrste, katerih obstanek na območju Republike Slovenije ni verjeten, če 

bodo dejavniki ogrožanja delovali še naprej; vrste so močno ogrožene, V – ranljiva vrsta, O1 – vrsta zunaj nevarnosti, obstaja 

potencialna možnost ponovne ogroženosti 
#naravna gnezdišča 
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Plazilci 

Plazilci so v Sloveniji ena najslabše raziskanih in hkrati tudi najbolj ogroženih skupin vretenčarjev. 

Njihova številčnost je v zadnjih desetletjih drastično upadla. Naseljujejo gozdne predele, suhe 

travnike, kamnite oziroma skalnate habitate, močvirne in barjanske ter urbane predele. Ker to niso 

migratorne živali oziroma se gibljejo v okviru manjših teritorijev, jih vsako poseganje v njihov habitat 

zelo prizadene. Življenjski prostor vsakega plazilca predstavlja več enakovrednih bivališč: 

prezimovališč, poletnih bivališč, mest za odlaganje jajc, mest za sončenje in mest za levitve. Zato 

potrebuje v okolju različne strukture, kjer se lahko skriva, varno sonči ali preži na plen. V kulturni 

krajini so tako za plazilce velikega pomena mejice, suhozidi, kupi kamenja ali lesa, grmovnati predeli 

in gozdni robovi. Od plazilcev lahko pričakujemo splošno razširjene vrste kuščarjev, kot so pozidna 

kuščarica (Podarcis muralis), zelenec (Lacerta viridis/bilineata) in slepec (Anguis fragilis). Od kač 

lahko tu pričakujemo na vodo vezani kobranko (Natrix tessellata) in belouško (Natrix natrix), na 

širšem območju pa so prisotni tudi splošno razširjena smokulja (Coronella austriaca) in navadni gož 

(Zamenis longissimus) ter modras (Vipera ammodytes). 

 
Tabela 18: Plazilci širšega območja posega in njihov varstveni status 

Latinsko ime Slovensko ime Pravni status Rdeči seznam 

Podarcis muralis pozidna kuščarica H4, B2, U1, U6R O1 

Lacerta viridis zelenec H4, B2, U1, U6R V 

Anguis fragilis slepec B3, U1 O1 

Coronella austriaca smokulja H4, B2, U1, U6R V 

Zamenis longissimus navadni gož U1, U6R V 

Natrix tessellata kobranka H4, B2, U1, U6R V 

Natrix natrix belouška B3, U1 O1 

Vipera ammodytes modras H4, B2, U1, U6R V 
Legenda: 

H2 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga II: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba 

določiti posebna ohranitvena območja 

H4 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga IV: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati 

H5 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga V: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave 

in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja 

B1 – Bernska konvencija, Priloga I: Vrste, ki zahtevajo posebne ukrepe za ohranjanje habitatov 

B2 – Bernska konvencija, Priloga II: Strogo zavarovana živalske vrste 

B3 – Bernska konvencija, Priloga III: Zavarovane živalske vrste 

U1 – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane 

U2 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 2: Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje 

U6 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 6: Ddomorodne vrste na območju Republike Slovenije, ki 

so predmet okoljske odgovornosti; U6H – predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste, U6R - predmet okoljske 

odgovornosti je tudi razmnoževališče ali počivališče vrste 

E - prizadeta vrsta, V – ranljiva vrsta, O - vrsta zunaj nevarnosti, O1 – vrsta zunaj nevarnosti, obstaja potencialna možnost 

ponovne ogroženosti 

 

Dvoživke 

Dvoživke so skupina vretenčarjev, ki je vezana na vodo vsaj v nekaterih stadijih razvoja. Nekatere 

vrste so nanjo vezane vse življenje, drugim zadostuje vlažno okolje. Bolj množično se pojavljajo ob 

vodnih telesih, pogoste pa so tudi v gozdnem okolju. Nekatere vrste se v spomladanskem času 

množično selijo iz prezimovališč na mrestišča in nato v poletna bivališča. Letna in zimska bivališča si 

poišče najdlje od mrestišč navadna krastača (do 3 km), sledita sekulja (do 2 km) in rosnica (do 1,5 

km). Na območju posega se nahaja več vodnih teles, ki so pomembna za dvoživke: potoki Horjulka, 

Gradaščica, Ostrožnik in ostali manjši potoki; gozdne površine ter ekstenzivni travniki v širši okolici 

voda, ki so pomemben kopenski habitat dvoživk. Od dvoživk lahko na območju pričakujemo navadno 

krastačo (Bufo bufo), hribskega urha (Bombina variegata), sekuljo (Rana temporaria), rosnico (Rana 

dalmatina), žabe iz rodu zelenih žab (Pelophylax sp.), navadnega pupka (Lissotriton vulgaris), 
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planinskega pupka (Ichthyosaura alpestris), velikega pupka (Triturus alpestris) in v gozdovih 

navadnega močerada (Salamandra salamandra). 

 
Tabela 19: Dvoživke širšega območja posega in njihov varstveni status 

Latinsko ime Slovensko ime Pravni status Rdeči seznam 

Lissotrion vulgaris navadni pupek B3, U1, U2 V 

Ichthyosaura alpestris planinski pupek U1, U2 V 

Triturus carnifex veliki pupek H2, H4, B1, B2, U1, U2, 

U6H, U6R 

V 

Salamandra salamandra navadni močerad B3, U1 O 

Pelophylax sp. žabe iz rodu zelenih žab H4*, H5, B3, U1, U2, U6R* V 

Rana temporaria sekulja H5, B3, U1, U2 V 

Rana dalmatina rosnica H4, B2, U1, U2, U6R V 

Bufo bufo navadna krastača B3, U1, U2 V 

Bombina variegata hribski urh H2, H4, B1, B2, U1, U2, 

U6H, U6R 

V 

Legenda: 

H2 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga II: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba 

določiti posebna ohranitvena območja 

H4 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga IV: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati 

H5 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga V: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave 

in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja 

B1 – Bernska konvencija, Priloga I: Vrste, ki zahtevajo posebne ukrepe za ohranjanje habitatov 

B2 – Bernska konvencija, Priloga II: Strogo zavarovana živalske vrste 

B3 – Bernska konvencija, Priloga III: Zavarovane živalske vrste 

U1 – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane 

U2 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 2: Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje 

U6 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 6: Ddomorodne vrste na območju Republike Slovenije, ki 

so predmet okoljske odgovornosti; U6H – predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste, U6R - predmet okoljske 

odgovornosti je tudi razmnoževališče ali počivališče vrste 

V – ranljiva vrsta, O - vrsta zunaj nevarnosti, O1 – vrsta zunaj nevarnosti, obstaja potencialna možnost ponovne ogroženosti 

* - velja samo za Pelophylax lessonae 

 

 
Slika 23: Hribski urh (Bombina variegata) v luži na območju zadrževalnika Razori 

 

Ribe, obloustke in raki 

Gradaščica in Horjulka sta del Natura 2000 območja POO Ljubljanica – Gradaščica – Mali graben 

(SI3000291), saj so tam prisotne pomembne populacije rib (predvsem sulca (Hucho hucho) in nežice 

(Cobitis elongata). Podatke o vrstah rib, rakov in obloustk, ki naseljujejo Gradaščico, Horjulko in 

Ostrožnik na območju zadrževalnikov smo povzeli po smernicah ZZRS, 2004, po namenski terenski 
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raziskavi Horjulke na odseku nad Dobrovo in na odseku med Razori in jezom Bokalce (ZZRS, 2010) 

in po evidenci Ribiškega katastra (RibKat, 2018). Seznam evidentiranih vrst je v naslednji tabeli. V 

gorvodnih pritokih Horjulke je bil evidentiran tudi rak navadni koščak (Austropotamobius torrentium). 

 
Tabela 20: Naravovarstveno pomembne vrste rib, rakov in obloustk, ki živijo v Gradaščici in Horjulki na 

območju zadrževalnika (vir: smernice ZZRS, 2004; Veenvliet in Kus Veenvliet, 2006; ZZRS, 2010, 

RibKat, 2018) 

slovensko ime latinsko ime 
Rdeči 

seznam 
Uredba FFH obdobje drsti 

navadni koščak Austropotamobius 

torrentium 
V 1, 2, 6 II*, V  

pisanka Alburnoides bipunctatus O1   maj-junij 

babica Barbatula barbatula O1   april-avgust 

pohra Barbus balcanicus  2, 6 II, V maj-junij 

mrena Barbus barbus E 2 V maj-junij 

podust Chondrostoma nasus  E 2  april 

velika nežica Cobitis elongata E 1, 2, 6 II april-junij 

navadna nežica Cobitis taenia O1 1, 2, 6 II april-junij 

kapelj Cottus gobio V 2, 6 II marec-maj 

ščuka Esox lucius  V 2  marec 

ukrajinski 

potočni piškur 

Eudontomyzon mariae 
E 1, 2, 6 II april-maj 

navadni 

globoček 

Gobio obtusirostris 
   maj-junij 

sulec Hucho hucho E 2, 6 II, V april 

blistavec Leuciscus souffia E 1, 2, 6 II marec-maj 

pisanec Phoxinus phoxinus    april-junij 

rdečeoka Rutilus rutilus    april-junij 

platnica Rutilus virgo  E 2, 6 II marec 

zlata nežica Sabanejewia balcanica E 2 II april-junij 

potočna postrv Salmo trutta m. fario E   november - december 

klen Squalius cephalus    april-junij 

lipan Thymallus thymallus V  V marec 
Legenda:  

Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 

RS 82/02, 42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; 

K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  

FFH: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in 

rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z dne 20. 

novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). I – Priloga I: naravni habitatni tipi v 

interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; II – Priloga II: živalske in rastlinske 

vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; IV – Priloga IV: živalske in 

rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; * – prednostna vrsta; V – priloga V: živalske in rastlinske 

vrste v interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 

Uredba: vrsta je zabeležena v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 

115/07, 32/08 – odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) 1 – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je 

določen varstven režim za varstvo živali in populacij; 2 – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi 

varstva habitatov in smernice za ohranitev ugodnega stanja njihovih habitatov; 2* – Priloga 2 (poglavje A): prednostne 

živalske vrste, za ohranitev katerih je Evropska unija še posebej odgovorna glede na delež njihovega naravnega območja 

razširjenosti, ki leži na ozemlju Evropske unije; 6 – Priloga 6 (poglavje A): domorodne vrste na območju republike Slovenije, 

ki so predmet okoljske odgovornosti. 

 

V namenski terenski raziskavi (ZZRS, 2010) pregledani odsek Horjulke nad Dobrovo ter med Razori 

in jezom Bokalce je bil v naravnem stanju, brežine niso bile regulirane. Struga Horjulke meandrira in s 

tem ustvarja raznolikost habitatov (brzice, prelivi, tolmuni, prodne sipine), ki je ključna za ohranitev 

tamkajšnjih vrst rib, rakov in obloustk. Na podlagi terenskega ogleda strokovnjaka za ribe ter na 
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podlagi podatkov, posredovanih s strani izvajalca ribiškega upravljanja v Dolomitskem ribiškem 

okolišu, ribiške družine Dolomiti, so avtorji raziskave glede ugotavljanja primernosti habitatov za 

drstišča za različne vrste rib prišli do naslednjih zaključkov: 

• v odseku, kjer je bila opravljena raziskava, se redno drstijo sulci, podusti, platnice; 

• v območju predmetnega odseka ni stalnih drstnih območij. Mikrolokacije drstišč se zaradi 

naravnega spreminjanja struge premikajo; 

• za posamezne vrste, kot so nežice in ostale pridnene vrste, se za drstišča štejejo kar 

skrivališča, kjer se ribe nahajajo (ZZRS, 2010). 

Na vzorčnem mestu v Horjulki pri kraju Razori so popisali naslednje vrste rib: blistavec, kapelj, klen, 

navadni globoček, pisanka, piškur, pohra, potočna postrv, sulec, velika nežica, zlata nežica. 

 
Slika 24: Drstišča sulca in lipana na območju zadrževalnika Razori (vir podatkov: ZZRS, 2010) 

 

Občasno poplavljeni travniki ob Horjulki gorvodno od naselja Razori predstavljajo drstišče za ščuko 

(ZZRS, 2011). 

 

Nevretenčarji 

Ostrožnik in Gradaščica sta habitat zavarovane in ogrožene školjke navadni škržek (Unio crassus) 

(Slapnik, 2009). V Horjulki in Gradaščici so bili 5.9.2006 odvzeti vzorci zoobentosa. Prvo odvzemno 

mesto zoobentosa je bilo na Horjulki, južno od Brezja pri Dobrovi. V vzorcu je določenih 20 vrst 

oziroma skupin. Drugo odvzemno mesto je bilo na Gradaščici pod cesto Dobrova – Stranska vas. V 

vzorcu je določenih 26 vrst oziroma skupin. Gradaščica in Horjulka imata na lokaciji odvzema vzorca 

prodnato in nezamuljeno dno. Vrstno najpestrejša skupina vodnih nevretenčarjev v obeh so 

enodnevnice (Ephemeroptera), kačji pastirji (Odonata), dvokrilci (Diptera), mladoletnice (Trichoptera) 

in polži (Gastropoda).  
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Vzorec 1 – Horjulka 

 

Oligochaeta 

Lumbricidae 

      Eiseniella tetraedra 

Naididae 

      Nais sp. 

Gastropoda 

Acroloxidae 

    Acroloxus 

lacustris 

   Neritidae 

     Theodoxus 

danubialis 

   Viviparidae 

Viviparus 

Amphipoda 

Gammaridae 

      Gammarus 

fossarum 

Isopoda 

   Asellidae 

      Asellus aquaticus 

Odonata 

   Calopterygidae 

      Calopteryx 

splendens 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Baetis vernus 

   Centroptilum 

luteolum 

Trichoptera 

Hydropsychidae 

Hydropsyche (?) 

angustipennis 

Coleoptera 

Elminthidae 

Elmis sp. 

Esolus sp. 

Limnius sp. 

Dytiscidae 

Diptera 

Chironomidae 

Orthocladiinae 

Tanytarsini 

Tanypodinae 

Simuliidae 

Simulium sp. 

Muscidae 

    Limnophora riparia 

 

Vzorec 2 – Gradaščica 

 

Oligochaeta 

Lumbricidae 

      Eiseniella tetraedra 

Gastropoda 

Ancylidae 

    Ancylus fluviatilis 

   Physidae 

     Physa fontinalis 

   Hydrobiidae 

     Sadleriana 

fluminensis 

Ephemeroptera 

Baetidae 

Baetis vernus 

Ephemerellidae 

    Ephemerella 

ignita 

    Torleya major 

Ephemeridae 

    Ephemera danica 

Heptageniidae 

Ecdyonurus sp. 

Plecoptera 

Perlodidae 

Perlodes sp. 

Leuctridae 

Leuctra fusca 

Trichoptera 

Rhyacophilidae 

Rhyacophila s.str 

Hydropsychidae 

Hydropsyche (?) 

angustipennis 

    Polycentropodidae 

      Polycentropus 

flavomaculatus 

    Sericostomatidae 

      Sericostoma 

flavicorne 

Goeridae 

      Goera pilosa 

Coleoptera 

Elminthidae 

Elmis sp. 

Esolus sp. 

Limnius sp. 

Diptera 

Athericidae 

    Atherix ibis 

Chironomidae 

Orthocladiinae 

Chironomini 

Tanypodinae 

Simuliidae 

Simulium sp. 

Limoniidae 

Dicranota sp. 

 

 

Po podatkih iz Raziskave razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji (Kryštufek in sod., 2001) 

je bilo v širši okolici posega zabeleženih nekaj naravovarstveno pomembnih vrst metuljev. V Šujici in 

na Toškem čelu je bil najden gozdni postavnež (Euphydryas maturna), gozdna vrsta metulja, ki 

naseljuje strukturirano gozdno krajino z velikimi presvetlitvami. Ogroža ga predvsem izguba 

življenjskega prostora zaradi košnje gozdnih robov in pogozdovanja s smreko (Verovnik in sod., 

2012). Tu je bil zabeležen tudi travniški postavnež (Euphydryas aurinia), ki naseljuje ekstenzivne 

travnike, gozdne jase in gozdne robove (Verovnik in sod., 2012). V preteklosti je bil območju naselja 

Gabrje zabeležen petelinček (Zerynthia polyxena), ki pa je zaradi intenzifikacije kmetijstva iz območja 

izginil (Verovnik in sod., 2012). 

 
Tabela 21: Naravovarstveno pomembne vrste metuljev na območju zadrževalnika Razori (Kryštufek in 

sod., 2001, Verovnik in sod., 2012) 

Latinsko ime Slovensko ime Pravni status Rdeči seznam 

Euphydryas maturna gozdni postavnež H2, H4, B1, B2, U1, U2, U6H, U6R V 

Euphydryas aurinia travniški postavnež H2, B2, B1, U1, U2, U6H V 

Zerynthia polyxena petelinček H4, B2, U1, U2, U6R V 
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Legenda: 

H2 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga II: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, za ohranjanje katerih je treba 

določiti posebna ohranitvena območja 

H4 – Direktiva sveta 92/43/EEC, Priloga IV: Živalske in rastlinske vrste v interesu skupnosti, ki jih je treba strogo varovati 

B1 – Bernska konvencija, Priloga I: Vrste, ki zahtevajo posebne ukrepe za ohranjanje habitatov 

B2 – Bernska konvencija, Priloga II: Strogo zavarovana živalske vrste 

U1 – Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 1: Seznam živalskih vrst, katerih živali so zavarovane 

U2 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 2: Seznam živalskih vrst, katerih habitate se varuje 

U6 - Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah, Priloga 6: Ddomorodne vrste na območju Republike Slovenije, ki 

so predmet okoljske odgovornosti; U6H – predmet okoljske odgovornosti je tudi habitat vrste, U6R - predmet okoljske 

odgovornosti je tudi razmnoževališče ali počivališče vrste 

V – ranljiva vrsta 
 

Od naravovarstveno pomembnih vrst hroščev je bil v Stranski vasi opažen rogač (Lucanus cervus), ki 

je na rdeči seznam hroščev Slovenije uvrščen v kategorijo E – prizadeta vrsta, uvrščen pa je tudi na 

Priloge 1, 2 in 6 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah in Prilogo 2 Habitatne direktive 

(Direktiva sveta 92/43/EEC). 

4.4.2.2. Varovana območja 

 

Natura 2000 območja 

Na vplivnem območju posegov iz 2. etape je eno Natura 2000 območje v katerega se fizično posega z 

ureditvami Horjulke in Gradaščice: POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben (SI3000291). 

Območje zajema vodotok Gradaščico dolvodno od Polhovega Gradca, katerega povirna kraka sta Mala 

voda in Božna. Pri Bokalcih v Ljubljani se ji z desne pridruži Horjulka, ki je v posebno varstveno 

območje vključena do Razorov. Dolvodno od jezu pri Bokalcih del voda združene Gradaščice in 

Horjulke nadaljuje pot skozi Ljubljano kot Mali graben. To je umetno izkopan razbremenilnik 

Gradaščice, ki se v Ljubljani na območju Trnovega zliva v Ljubljanico. Reka Ljubljanica je v območje 

zajeta dolvodno od sotočja z njenim desnim pritokom Iščico do izliva v reko Savo pri naselju Podgrad. 

Skozi mesto poteka po Gruberjevem kanalu. Ljubljanici se v Sostrem z desne pridruži še 

Dobrunjščica. Vodotok Ljubljanica s pritoki je življenjski prostor rib: sulec (Hucho hucho), platnica 

(Rutilus pigus), blistavec (Leuciscus souffia), pohra (Barbus meridionalis), zlata nežica (Sabanejewia 

aurata), navadna nežica (Cobitis taenia), velika nežica(Cobitis elongata), in kapelj (Cottus gobio), ter 

potočnih piškurjev (Eudontomyzon spp.). Školjka navadni škržek (Unio crassus) živi na peščenem in 

gramoznem dnu Gradaščice na območju Bokalc oz. pritoka Ostrožnik. Ljubljanica pri Zalogu in 

območje V produ je habitat kačjega pastirja kačjega potočnika (Ophiogomphus cecilia). 

 

Zavarovana območja 

Zavarovani območji se nahajata v vplivnem območju 2000 m od gradnje novih melioracijskih jarkov 

in jarkov za odvodnjavanje, ureditve vanju fizično ne posegajo. 

Na vplivnem območju posegov iz 2. etape sta 2 zavarovani območji: 

- spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva (ID 4033) 

- krajinski park Polhograjski dolomiti (ID. 1058). 

 

Spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva (ID 4033) je v najbližji točki od 

predvidenega posega oddaljen cca 1500 m zračne linije. Zavarovan je z Odlokom o določitvi Poti 

spominov in tovarištva za spomenik skupnega pomena za mesto Ljubljana (Ur. L. SRS, št. 3/88). Pot 

vključuje pešpoti z drevoredno urejenimi zelenimi površinami v skupni širini praviloma 20 m, 

spomenike ob vpadnicah, spominske kamne, ostaline bunkerjev in vsa druga obeležja. 

 

Krajinski park Polhograjski dolomiti (ID 1058) je v najbližji točki od predvidenega posega oddaljen 

cca 210 m zračne linije. Zajema 11608 ha veliko območje na južnem in vzhodnem delu 

Polhograjskega hribovja, sega pa v občine Dobrova – Polhov Gradec, Ljubljana in Medvode. Krajinski 

park je bil razglašen z Odlokom o sprejetju urbanističnega načrta za območje krajinskega parka 
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"Polhograjski Dolomiti" za območji občin Ljubljana Šiška in Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS 

14/74) kot območje, ki ima veliko ekološko, biotsko in krajinske vrednost ter kjer je izrazito poudarjen 

kakovostni in dolgotrajni preplet človeka z naravo. Strokovne podlage za ustanovitev parka še niso 

izdelane. 

4.4.2.3. Naravne vrednote, EPO in biotska raznovrstnost  

 

Vplivno območje za naravne vrednote – območja in točke ter ekološko pomembna območja (EPO) 

smo na podlagi izkušenj določili izdelovalci okoljskega poročila sami. Za vplivno območje smo 

določili 100 m pas od posega. Izdelovalci menimo, da ta širina pasu zavzame vse naravne vrednote – 

območja in točke ter EPO, na katere poseg lahko vpliva. 

 

Ekološko pomembna območja (EPO) 

Na vplivnem območju posegov iz 2. etape je 1 ekološko pomembno območje:  

− EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben (ID 94100). 

Območje zajema celotni vodotok Gradaščico s povirnima krakoma Mala voda in Božna in pritokom 

Horjulka (do Razorov), ki se Gradaščici priključi pri Bokalcih, zatem pa nadaljuje pot kot Mali graben 

do izliva Ljubljanico na območju Trnovega. Območje obsega tudi reko Ljubljanico in sicer dolvodno 

od sotočja z njenim desnim pritokom Iščico, pa vse do izliva v reko Savo pri naselju Podgrad. Skozi 

mesto poteka ekološko pomembno območje po Gruberjevem kanalu. Ljubljanici se v Sostrem z desne 

pridruži še Dobrunjščica, do Sadinje vasi. Na obravnavanem območju so prisotne vrste rib: sulec, 

platnica, blistavec, pohra, mrena, ogrica, podust, zlata nežica, navadna nežica, velika nežica, kapelj in 

obloustke iz vrst potočnih piškurjev ter sladkovodna školjka vrste navadni škržek. Območje je zlasti 

pomembno kot drstitveni in prehranski prostor ter sezonski koridor na mesta drstišč in prehranskih 

habitatov. V EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben se fizično posega z ureditvami Horjulke in 

Gradaščice 

 

Naravne vrednote (NV) 

Na vplivnem območju posegov iz 2 etape sta 2 naravni vrednoti: 

• Gradaščica (Id. št. 4121) 

• Horjulka (Id. št. 4082) 

V NV Gradaščica in NV Horjulka se fizično posega z ureditvami Horjulke in Gradaščice. 

 
Tabela 22: Naravne vrednote na vplivnem območju etape 2 

Ime naravne vrednote: Gradaščica 

Identifikacijska številka: 4121 

Kratka oznaka: Dolina levega pritoka Ljubljanice gorvodno od Vrhovcev 

Zvrst naravne vrednote: hidrološka, ekosistemska 

Pomen / status: lokalni 

Ime naravne vrednote: Horjulka 

Identifikacijska številka: 4082 

Kratka oznaka: Dolina desnega pritoka Gradaščice 

Zvrst naravne vrednote: hidrološka, ekosistemska 

Pomen / status: lokalni 

4.4.3. ZEMLJIŠČA 

 

Raba zemljišč 

Na območju zadrževalnika Razori se nahajajo kmetijska zemljišča pretežno v njivski in travniški rabi. 

Po namenski rabi gre za najboljša kmetijska zemljišča z ugodnimi pedološkimi lastnostmi saj se kot 

talni tip pojavljajo evtrična rjava in obrečna tla, ki so mestoma oglejena zaradi zastajanja podtalne 
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vode. Gre za pretežno raven relief. Opisano velja tako za območje suhega zadrževalnika kot tudi za 

območje posameznih ureditev - izgradnje nasipov, začasnih lokacij skladiščenja zemeljskih izkopov 

ter prestavitev struge. Neposredno ob obstoječih vodotokih se nahaja obrečna vegetacija - grmovna in 

drevesna, ki se nato nadaljuje v kmetijski prostor.  

 

Kmetijski sistemi in zemljiška razdrobljenost 

V dolinah Horjulke in Gradaščice ter Polhograjskem hribovju je izrazit krmni kmetijski sistem. Na 

njivah prevladuje travinje in krmne rastline ter dosledna usmerjenost v mlečno in mesno govedorejo. 

Drugi pridelki so manj pomembni in namenjeni domači porabi. V občini Dobrova - Polhov Gradec 

ima največ kmetijskih gospodarstev 5-10 ha kmetijskih zemljišč (vir: Popis kmetijstva 2002, SURS). 

Od vseh oseb, ki delajo na kmetijah, je v občini Dobrova- Polhov Gradec le 13,5 % oseb kmetijstvo 

glavna dejavnost. Večina gospodarjev kmetij je starejših od 65 let (vir: Popis kmetijstva 2002, SURS). 

 

Gozd 

Na območju zadrževalnika se nahaja približno 4 ha gozda po dejanski rabi. Glede na funkcije gozdov 

gre za gozd, ki ima ekološko funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti (slika spodaj). Varovalnih gozdov 

ali gozdnih rezervatov na območju obravnave ni. 

 

 
Slika 25: Gozd na območju obdelave 

4.4.4. TLA 

 

Geološke lastnosti območja 

V spodnjem delu doline Gradaščice med Dobrovo in sotočjem Gradaščice ter Ostrožnika je projektiran 

vodni zadrževalnik. Širše območje, v katerega je zadrževalnik umeščen, pripada po Placerju (1999, 

fig. 3) severozahodnemu delu Trnovskega pokrova. Gre za spodnji del pokrova, ki je zgrajen iz 

paleozojskih (karbonskih in permskih) klastitov. Po podatkih OGK SFRJ 1 : 100.000 list Kranj (Grad 

& Ferjančič, 1974; 1976) poteka po dolini Gradaščice med Gabrjami (severno od Dobrove) in 

Brezovico Dražgoški prelom. Ta prelom je po omenjenih avtorjih severno nadaljevanje Mišjedolskega 

preloma z južnega roba Ljubljanskega barja (Buser, 1974). Tudi Ravnik (1975, str. 328) v 

interpretaciji geofizikalnega profila vzdolž severnega roba Ljubljanskega barja omenja ta prelom kot 

Mišjedolski, čeprav je povezava obeh preko Ljubljanskega barja zelo hipotetična. Dolina Gradaščice 
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poteka v okolici Dobrove v smeri SZ – JV in je tod široka približno 1 km. Z levega brega se v dolino 

Gradaščice izliva potok Ostrožnik, ki teče vse do sotočja z Gradaščico vzdolž levega brega doline. 

Gradaščica teče do Dobrove ob desnem bregu doline, južno od Dobrove pa vzdolž levega brega. Pri 

Dobrovi se v dolino Gradaščice izliva Sušica oziroma Horjulka, ki priteče tik ob desnem bregu doline, 

nato pa pri vasi Razori naglo zavije proti Gradaščici, od koder bolj ali manj vzporedno tečeta proti 

Barju. Projektirani zadrževalnik je po zbranih podatkih predviden na aluvialni ravnici doline 

Gradaščice. Ta je v vrhnjem delu pokrita s slabo prepustnimi poplavnimi sedimenti v glavnem 

meljaste frakcije. Pod temi sedimenti pričakujemo bolj prepustne sedimente - peščen prod - z 

vmesnimi plastmi slabše prepustnih sedimentov. Glede na geološke razmere z obrobja doline 

Gradaščice je jasno, da gre za dolino, ki je vrezana v litološko mejo med neprepustnimi in prepustnimi 

kamninami. Levi in desni breg sta zgrajena iz različnih kamnin, ki imajo tudi različne geološke 

lastnosti. Tudi če gre pod aluvialnimi sedimenti za normalno mejo med peščenjaki z desne in muljevci 

z leve strani doline, je meja med obema zelo verjetno tektonizirana. Smer doline je vzporedna t.i. 

dinarskim strukturam, katerim pripada tudi pokrovna zgradba zahodne Slovenije, kot jo opisuje Placer 

(1999). Po podatkih geoelektričnih meritev (Ravnik, 1975) je prelom lociran ob desni breg doline, kar 

pomeni, da je zadrževalnik v celoti projektiran na vzhodnem krilu tega preloma. To pomeni, da so pod 

opisanim aluvijem oz. zasipom doline Gradaščice neprepustne karbonske kamnine, kakršne izdanjajo 

med Stransko vasjo in Vrhovci. Poplavni sediment, ki prekriva aluvij oziroma zasip doline Gradaščice 

je slabo konsolidiran sediment na katerem pričakujemo posedke v primeru obremenitve. 

 

Levi breg 

Levi breg Doline Gradaščice je zgrajen iz temno sivih muljevcev zgornjega paleozoika. Muljevci so v 

glavnem laminirani do tanko plastnati in le redko vsebujejo plasti peščenjaka. Plasti peščenjaka so 

debele do 15 cm in v glavnem gre za siv drobnozrnat peščenjak s sljudo. Lističi sljude so veliki do 1 

mm, medtem ko so zrna kremena, ki v peščenjaku prevladujejo precej manjša. Več peščenjaka je le v 

zgornjem delu soteske Zaušivc JV od Stranske vasi. Plasti muljevca večinoma vpadajo proti severu ali 

severozahodu, enako pa velja tudi za klivaž in manjše prelomne ploskve. Vzhodno od sotočja 

Gradaščice in Ostrožnika leži na drobnozrnatih paleozojskih klastitih zaglinjen prod s prodniki 

rdečega groedenskega peščenjaka, sivega karbonskega peščenjaka, muljevca in žilnega kremena. 

Prodniki so veliki do 15 cm. Bolj ali manj zaglinjen prod leži pod domačijo Jurjavec in tudi v 

položnem pobočju nad njo. Erozijska meja je vidna v usekih ob cesti med Bokalci in Stransko vasjo. 

Ker so muljevci, ki predstavljajo podlago omenjenega proda nepropustni, se vzdolž meje med prodom 

in muljevcem pojavljajo plazovi. Ti so najbolj opazni v strmih pobočjih grap, ki predstavljajo 

drenažno mrežo levega brega doline Gradaščice. Razmeroma položno je pobočje levega brega doline 

tudi nad domačijama Ukec in France, vendar na teh pobočjih ni proda pač pa le meljasta preperina s 

kosi muljevca. Obrobje levega brega Gradaščice med Utikom in Stransko vasjo je rahlo nagnjeno proti 

dolini in predstavlja proluvialne in deluvialne sedimente. Ker je pobočje levega brega doline 

Gradaščice zgrajeno v glavnem iz muljevcev, so tudi proluvialni in deluvialni sedimenti le 

transportirani produkt preperevanja omenjene matične kamnine. Severno od Stranske vasi pod 

domačijo Jernač smo  pod cesto v gradbeni jami za novo hišo videli glinast melj težkognetne 

konsistence, ki je vseboval približno 20 % drobcev muljevca velikih do 1 cm. Na območju Stranske 

vasi je dobro izražen lobus, ki pripada proluviju oziroma vršaju potokov, ki izvirata nad Stransko 

vasjo. V strugi potoka so do 10 cm veliki prodniki muljevca in zelo drobno zrnatega peščenjaka, nad 

njivami pa je v 1,5 m globokem izkopu melj s prodniki muljevca in peščenjaka. Z oddaljevanjem od 

ustja grape se v telesu vršaja delež drobnozrnate komponente logično povečuje.  Severozahodno od 

Stranske vasi je ob ustju doline Čepski graben ostanek starejše terase, ki je približno tri metre nad 

današnjim aluvijem. Ostanek starejše terase na vzhodni strani prekriva vršaj, na katerem leži Stranska 

vas. 

 

Desni breg 

Za razliko od levega brega je raziskani del desnega brega doline Gradaščice med Draževnikom in 

Šujico zgrajen iz razmeroma prepustnega karbonskega peščenjaka. Med plastmi peščenjaka so 
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posamezne, do 15 cm debele plasti laminiranega muljevca in drobnozrnatega kremenovega 

konglomerata. Peščenjak sestavljajo kremenova zrna, ki jih je 60 % ali več, približno 5 % je sljude, 5 

% glinencev, ostalo pa predstavlja mikrokristalno vezivo (Grad & Ferjančič, 1968), ki ob preperevanju 

razpada v glinasto-meljasto frakcijo in ne le v pesek. 

 

Ravnina nad Dobrovo predstavlja ostanek starejše aluvialne terase Horjulke. Nad peščenjakom, ki 

izdanja v ježi severno od Dobrove in v bregovih manjših dolin v severnem in zahodnem delu Dobrove, 

leži debelozrnat prod. Sestavljajo ga nekarbonatni prodniki v glavnem paleozojskih klastitov in 

žilnega kremena. Prodniki merijo do 20 cm, osnovo sedimenta pa predstavlja meljna glina. V izkopu 

za prizidek osnovne šole Dobrova, leži nad opisanim prodom še približno 2 m sive marmorirane 

meljne gline (težkognetne konsistence). Osrednji del naselja Dobrova leži na proluvialnih in 

deluvialnih sedimentih, ki so predvsem posledica erozije prej omenjenega (zaglinjenega) proda in 

meljne gline, ki ga prekriva, ter deloma matične podlage, na katero je bil odložen omenjeni prod. V 

litološkem pogledu gre za meljno glino s posameznimi prodniki. Severni in zahodni del Dobrove stoji 

na nepropustnih karbonskih muljevcih. Vas Razori leži na nekoliko dvignjenem delu ozemlja z 

opaznim nagibom proti severovzhodu. Ker ima ta del terena zvezni padec proti osi doline, sklepamo, 

da gre za proluvialni nanos.  

 

Pobočje nad vasmi Razori, Draževnik in Komanija je namreč zelo strmo z dobro razvito drenažno 

mrežo, kar zagotavlja izdaten dotok erodiranega materiala kljub razmeroma majhnemu hidrološkemu 

zaledju. Ker je pobočje Starega boršta (hriba nad omenjenimi vasmi) zgrajeno predvsem iz peščenjaka, 

ki zelo hitro prepereva, je sedimentacija proluvialno-deluvialnih sedimentov vzdolž vznožja desnega 

brega hitrejša kot vzdolž levega brega doline Gradaščice, ki je zgrajen v glavnem iz muljevcev. Na 

geološki karti je prikazan le majhen del proluvialno-deluvialnih sedimentov, večina tega sedimentnega 

telesa se nadaljuje proti jugu vse do ustja doline Gradaščice. Proluvialno-deluvialnih sedimentov 

neposredno nismo mogli opazovati, ker pa je pobočje zgrajeno iz peščenjaka in le v manjši meri iz 

muljevca in konglomerata, sklepamo, da je proluvialno-deluvialni sediment v glavnem peščen do 

glinast melj s kosi matične kamnine. Gre za sedimentno telo, ki je razmeroma prepustno. Manjši 

potoki, ki drenirajo pobočje, namreč poniknejo ko pritečejo na vršaj in zopet izvirajo na koncu le-tega. 

Pojav je očiten predvsem vzhodno od Draževnika in Podsmreke (južno od ozemlja prikazanega na 

geološki karti).   

 

Aluvij 

Ravninski del doline Gradaščice sestavljajo aluvialni sedimenti Gradaščice, Horjulke in njunih 

pritokov. Na prvi pogled gre za enoten aluvij, podrobnejša morfološka analiza pa kaže, da je 

holocenska aluvialna ravnina med Dobrovo in Ljubljanskim barjem sestavljena iz dveh zasipov, ki se 

med seboj ločita. Gradient terena med ustjem Čepskega grabna (Stranska vas) in ustjem doline 

Gradaščice vzdolž desnega brega znaša 5 ‰ , medtem ko je gradient vzdolž desnega brega med 

naseljem Šujica in Draževnikom le 3,6 ‰ . Bistveno pri tem je dejstvo, da profil vzdolž desnega brega 

med Šujico in vasjo Žeje (približno 1 km jugozahodno od sotočja Gradaščice in Draževnika - izven 

geološke karte) kaže na stopničast relief. Stopnja v reliefu je med Šujico in Dobrovo ter na zahodnem 

robu naselja Draževnik. Prva stopnja kaže na mejo med aluvijem Gradaščice in Horjulke, druga pa 

verjetno na del starejše terase, ki jo zahodneje prekrivajo proluvialno-deluvialni sedimenti. Profil 

terena vzdolž levega brega doline Gradaščice kaže na popolnoma enakomeren strmec, iz česar lahko 

sklepamo, da gre za enoten zasip. 

 

 V litološkem pogledu so aluvialni sedimenti vseh treh vodotokov podobni, saj erodirajo v glavnem 

paleozojske klastične kamnine. V zgornjem delu so ti sedimenti razmeroma slabo prepustni (peščen do 

zaglinjen melj lahkognetne konsistence) poplavni sedimenti, globlje pa gre v glavnem za bolj 

prepusten peščen in meljast prod (Ravnik, 1975). Današnje struge Gradaščice, Horjulke in Draževnika 

so vrezane v opisane aluvialne sedimente. Potek teh strug kaže, da je bilo sotočje Gradaščice in 

Horjulke še v holocenu le približno 500 m vzhodno od dobrovškega krožišča. Od tod dalje je 
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Gradaščica tekla proti barju po današnji strugi Horjulke. Sotočje Gradaščice in Draževnika je bilo 

najverjetneje med Dobrovo in Šujico, ker je slednjega odrival vršaj na katerem stoji Stranska vas. 

Enako tudi strugo Horjulke odriva proti vzhodu veliki vršaj med Brezovico in Dobrovo, katerega del 

je na geološki karti prikazan na območju vasi Razori. 

 

Onesnaženost tal 

 

Na širšem območju obravnave so bile izvedene analize tal ali rečnega sedimenta na naslednjih 

lokacijah: 

• S1 Gradaščica nad Ljubljano (x=101020, y=456670). Analiza sedimenta v okviru rednega 

monitoringa podzemnih in površinskih vod v Mestni občini Ljubljana (Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano): zadnji razpoložljivi podatki (leto 2017), vzorec ni presegal mejnih 

vrednosti po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh 

(Ur. l. RS, št. 68/96) in ZVO-1 (Ur .l. RS, št. 41/04). 

 

• Za potrebe izdelave PVO 1B etape so bile izdelane analize in ocene tal ter sedimenta na lokaciji 

Gradaščica v Šujici (ERICO d.o.o. Velenje, junij 2016): sediment O1 826/16 (x=102026, 

y=454723), tla T1 824/16 (x=102092, y=454622). Rezultati kemijske analize tal kažejo, da so 

izmerjene vrednosti v vzorcu pod oznako T1-824/6 skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in 

kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96). Na osnovi ocene vrednotenja 

nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka po kriterijih od HP 1 so HP 15 se izkazuje, da se 

analiziran sediment ne uvršča pod nobeno od naštetih lastnosti, skladno z Uredbo komisije (EU) 

št. 1357/20154 z dne 18. december 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 2008/98/ES 

Evropskega parlamenta in sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. 

 

• Za potrebe izdelave pričujočega Poročilo o vplivih na okolje (VGU ureditve porečja Gradaščice 

etapa 2) pa so bile izdelane analize tal na brežini Horjulke in sedimenta v Horjulki: vzorec MM2 

(x=101141, y= 455817).  Rezultati opravljenih analiz tal so vrednoteni skladno z Uredba o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS št. 68/96) in kažejo, 

da glede na veljaven predpis vsebnost Hg v tleh presega mejno imisijsko vrednost, vrednosti za 

ostale parametre pa so nižje od mejnih imisijskih vrednosti za posamezen parameter.  

 

• Vzorčenje sedimenta je bilo opravljeno 17. avgusta 2018 iz struge reke Horjulke v dolžini okoli 20 

m in v globino do 0,2 m. Rezultati opravljenih analiz so bili vrednoteni kot odpadek skladno z: 

Uredbo o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS št. 10/14, št. 54/15, št. 36/16 in št. 37/18) in 

Pravilnikom o izdelavi ocene odpadka pred odlaganjem in ocene nevarnega odpadka pred 

sežiganjem ter o izvedbi kontrolne kemične analize odpadkov (Ur.l. RS št. 58/16) ter Uredbo o 

obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS št. 34/03 in št. 61/11). Rezultati analiziranih 

parametrov kažejo, da glede na veljaven predpis zahtev za inertne odpadke, ki se odlagajo na 

odlagališče za inertne odpadke, vsebnosti izmerjenih parametrov kovin, ionov in DOC niso 

presežene. Rezultati analiziranih parametrov prav tako kažejo, da glede na veljaven predpis za 

vnos v tla po postopku R10 sediment kot predviden zemeljski izkop ni primeren zaradi preseganja 

vrednosti za parameter Hg. 
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Slika 26: Lokacije do sedaj izvedenih analiz tal in sedimenta na območju obravnave in njegovi bližini 

 

V visokovodni nasip zadrževalnika se bo vgrajeval višek zemeljskih izkopov ob Malem grabnu. V 

okviru PVO za VGU ob Malem grabnu so bile izvedene analize tal ob Malem grabnu na treh vzorčnih 

mestih (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Rezultati kemijskih analiz tal kažejo, da so izmerjene vrednosti 

pri dveh vzorcih skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh 

(Ur. l. RS, št. 68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen (20,8 mg/kg 

suhih tal), vendar daleč od kritične vrednosti (mejna vrednost za arzen je 20 mg/kg suhih tal, kritična 

vrednost za arzen je 55 mg/kg suhih tal).  

 

V okviru istega PVO so bile izvedene tudi analize sedimenta v Malem grabnu (ERICO d.o.o. Velenje, 

2015). Analiziran vzorec je bil sestavljen iz petih podvzorcev odvzetih vzdolž struge in brežin Malega 

grabna. Na osnovi ocene vrednotenja nevarnih lastnosti sedimenta kot odpadka po kriterijih od HP 1 

so HP 15 se izkazuje, da se analiziran sediment ne uvršča pod nobeno od naštetih lastnosti, skladno z 

Uredbo komisije (EU) št. 1357/20154 z dne 18. december 2014 o nadomestitvi Priloge III k Direktivi 

2008/98/ES Evropskega parlamenta in sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv. 

 

Obremenjenost okolja z odpadki 

V obstoječem stanju se na obravnavanem območju nahaja naravno okolje. Po podatkih registra divjih 

odlagališč se na obravnavanem območju znotraj območja etape 2 nahaja 7 lokacij divjih odlagališč, od 

katerih so na dveh odloženi tudi nevarni odpadki. Poleg tega se tik ob območju ureditev nahajajo ob 

Gradaščici še štiri lokacije, od katerih naj bi bili na dveh nevarni odpadki. Vse lokacije so bile 

evidentirane v letih 2010-2011 in po podatkih registra še niso bile sanirane. Lokacije divjih odlagališč 

so prikazane na spodnji sliki.   
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Slika 27: Lokacije divjih odlagališč na obravnavanem območju (vir shp: Register divjih odlagališč. 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/) 

4.4.5. VODA 

4.4.5.1. Površinske vode 

 

Količinsko stanje površinskih voda 

Povirni del Gradaščice se nahaja v Polhograjskih dolomitih. Gradaščica je hudourniška reka, ki s 

sotočjem potokov Mala voda in Božna nastane v Polhovem Gradcu.. Največji pritok Gradaščice je 

Horjulka (Šujica), ki se v Gradaščico izliva tik nad zahodno ljubljansko obvoznico pri Kozarjah. Za 

potrebe izdelave Kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ 

dela Ljubljane - Model 1 (IZVO-R d.o.o., junij 2010, št. načrta A71-FR/09) so bile za obravnavne 

vodotoke uporabljene naslednje karakteristične vodne količine: 
 

Tabela 23: Karakteristične vrednosti visokovodnih pretokov različnih povratnih dob (vir IZVO-R d.o.o., 

junij 2010) 

 Q100  

(m
3

/s) 

Q10 

m
3

/s) 

Q500 

m
3

/s) 

Gradaščica do Horjulke 201.2 113.8 281.7 

Horjulka do Gradaščice 51.2 29.7 71.6 

Ostrožnik do Gradaščice 12 4 17 
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Raba vode  

Na območju posega se na vodotoku Gradaščica nahaja vodno dovoljenje št. 35528-12/2004 za zajem 

vode za namakanje kmetijskih in drugih površin v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. 

 

Kemijsko in ekološko ter hidromorfološko stanje obravnavnih vodotokov 

Območje posega se nahaja na prispevnem območju vodnega telesa površinske vode Mali graben z 

Gradaščico (SI148VT5). 

 
Tabela 24: Značilnosti vodnega telesa Mali graben z Gradaščico 

Vodno telo Hidroekoregija Velikost prispevne 

površine 

Večinska geološka 

podlaga zaledja 

VT Mali graben z 

Gradaščico (SI148VT5) 

Dinaridi srednja  

(100 do 1.000 km2) 

apnenčasta 

 

Iz Načrta upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021, ki je uveljavljen z 

Uredbo o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, 

št. 67/16) (v nadaljevanju NUV II) izhaja, da ima vodno telo, ki vključuje tudi obravnavane odseke 

vodotokov (VT SI148VT5) dobro kemijsko stanje (srednja stopnja zaupanja). 

 

Najbližje merilno mesto za določanje kemijskega stanja je na Malem Grabnu (Dolgi most). Iz MOP-

ovega poročila o Oceni stanja vodotokov v Sloveniji za leto 2015 izhaja, da je kemijsko stanje na tem 

merilnem mestu dobro. Glede na Oceno kemijskega stanja vodotokov za leto 2016 je bila ocena 

kemijskega stanja za matriks voda ocenjena kot dobra (ARSO, 2016), v letih 2017, 2018 in 2019 

ocena kemijskega stanja ni bila podana, ker se meritve na tem merilnem mestu niso izvajale (ARSO, 

2017; ARSO, 2018; ARSO, 2019).  

 

Prav tako je skupna ocena ekološkega stanja VT SI148VT5 opredeljena kot dobra (visoka raven 

zaupanja). Do leta 2021 bodo okoljski cilji z vidika onesnaževanje voda (saprobnost, posebna 

onesnaževala, prednostne stvari, hidromorfološki elementi) doseženi, okoljski cilji z vidika trofičnosti 

pa morda bodo ali pa morda ne bodo doseženi. To pomeni, da je tudi skupna ocena verjetnosti 

doseganja okoljskih ciljev z vidika ekološkega stanja za obravnavan odsek VT Mali Graben z 

Gradaščico (SI148VT5) v NUV II opredeljena kot – morda bodo ali pa morda ne bodo doseženi.  

 

Merilno mesto za določanje njegovega ekološkega stanja je prav tako na Malem Grabnu, v kraju Dolgi 

most. Po podatkih ARSO (Ocena stanja vodotokov v Sloveniji za leto 2014 in 2015, oktober 2017), 

zadnji rezultati monitoringa ekološkega stanja voda kažejo, da je ekološko stanje na tem merilnem 

mestu za saprobnost in trofičnost zelo dobro. Prav tako je stanje za fizikalno-kemijske elemente BPK5 

in nitrat opredeljeno kot zelo dobro, za celotni fosfor in posebna onesnaževala pa kot dobro. 

 

Kakovost Gradaščice, glede na osnovne lastnosti vode, namene uporabe in obremenitev s snovmi iz 

seznama indikativnih, fizikalno – kemijskih in mikrobioloških parametrov se spremlja tudi v okviru 

programa Monitoringa podzemne vode in površinskih vodotokov, na območju Mestne občine 

Ljubljana. V obdobju med majem 2017 – september 2017 je monitoring izvedel NLZOH, Oddelek za 

okolje in zdravje Maribor. Monitoring MOL je leta 2017 vključeval dvanajst mest vzorčenja na 

površinskih vodotokih, na reki Ljubljanici in njenih pritokih ter reki Savi. Dve mesti vzorčenja sta 

bili tudi na Gradaščici (nad Ljubljano in pred izlivom v Ljubljanico). 

 

Dolvodno od navedenih mest vzorčenja se v Gradaščico zlivajo odpadne komunalne vode, ki vplivajo 

na koncentracije raztopljenega kisika, celotnega fosforja in drugih onesnaževal. Koncentracije kisika 

so bile v času Monitoringa relativno visoke, na mestu Gradaščica nad Ljubljano 9,2 mg O2/l ter na 

mestu Gradaščica pred izlivom v Ljubljanico 11,1 mg O2/l. Koncentraciji sta primerljivi s podatki iz 

zadnjega obdobja Monitoringa. Obremenitve z amonijem in fosfatom so nizke. Normativne vrednosti 
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Uredbe o kakovosti sladkovodnih voda za življenje sladkovodnih vrst rib niso presežene. V času 

vzorčenja so bile koncentracije mineralnih olj pod mejo in fenolnih snovi na meji določanja analiznih 

metod. Mikrobiološke razmere v reki Gradaščici ne izpolnjujejo kriterijev Uredbe o upravljanju 

kopalnih voda, na obeh mestih vzorčenja rezultati preiskav kažejo na izrazito fekalno kontaminacijo. 

 

Za potrebe izdelave Poročilu o vplivih na okolje za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega 

dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova – Polhov Gradec za 1A etapo je bil novembra 2015 odvzet 

vzorec površinske vode v vodotoku Mali graben (pod jezom pri Bokalcih (X: 457744, Y: 100231). 

Skladno s prilogami 2, 7 in 8 Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13), je 

bilo določeno kemijsko in ekološko stanje vodnega telesa Mali graben. Analize so obsegale 

parametre za določitev kemijskega stanja vodnega telesa ter mejne vrednosti splošnih fizikalno-

kemijskih parametrov in posebnih onesnaževal za določitev ekološkega stanja. Rezultati kažejo, da 

ima vodotok Mali graben dobro kemijsko in zelo dobro ekološko stanje za splošne fizikalno-kemijske 

parametre in posebna onesnaževala (ERICO, 2015). 

 

Za potrebe izdelave predmetnega Poročilu o vplivih na okolje sta bila avgusta 2018 odvzeta vzorca 

površinske vode v Ostrožniku (GKY 455594, GKX 102111) in v Horjulki (GKY 455817, GKX 

101141) (glej tekstualno prilogo št. 8). Rezultati opravljenih analiz so bili vrednoteni skladno s 

Pravilnikom o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS št. 10/09, 81/11, 73/16) in Uredbo o 

stanju površinskih voda (Ur. l. RS št. 14/09, 98/10; 96/13; 24/16). Analize so obsegale parametre za 

določitev kemijskega stanja vodnega telesa ter mejne vrednosti splošnih fizikalno-kemijskih 

parametrov in posebnih onesnaževal za določitev ekološkega stanja. Rezultati so pokazali, da nobena 

izmerjena vrednost parametrov kemijskega stanja na obeh mestih vzorčenja ni presegala največje 

dovoljene koncentracije parametra za dobro kemijsko stanje ter za dobro ekološko stanje Primerjava 

rezultatov med obema merilnima mestoma pokaže, da so rezultati zelo podobni, nekoliko je višja 

samo vrednost Fe v vodi vzorca  Horjulke. Na spodnji sliki so prikazana vzorčna mesta opravljenih 

analiz za potrebe določitve kemijskega in ekološkega stanja. 

 

 
Slika 28: Vzorčna mesta opravljenih analiz vode 
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Opis hidromorfološkega stanja vodotokov na obravnavanem območju (Gradaščica, Horjulka in 

Ostrožnik) vključuje opis glavnih hidromorfoloških elementov (hidrološki režim, zveznost toka in 

morfološke razmere). HM kakovostni elementi, navedeni v Vodni direktivi so elementi, ki se 

navezujejo na ekološko stanje vodotoka in so podporni elementi biološkim elementom kakovosti. V 

splošnem velja, da je v vodotoku z dobrimi oziroma ohranjenimi HM kakovostnimi elementi, 

pričakovati tudi dobro ekološko stanje. Opis posamezne hidromorfološke spremenljivke je podan na 

podlagi terenskega ogleda in prikazan v  spodnjih tabelah. 

 

Skupna dolžina obravnavanega odseka Gradaščice znaša okoli 2400 m (struga celotne Gradaščice meri 

cca 19.400 m). Obravnavan odsek Horjulke je dolg cca. 1790 m (celotna Horjulka je dolga cca 29.160 

m). obravnavan odsek Ostrožnika je dolg 1730 m (celotna struga pa 4870 m). 

 

Na Gradaščici in Ostrožniku ni več odseka, ki bi bil s kategorizacijo urejanja vodotokov opredeljen 

kot naravni vodotok in le 3 % struge Horjulke je opredeljene kot naravni vodotok. 

 

Hidromofološki elementi so opisani po obravnavanih pododsekih, ki sovpadajo z načrtovanimi 

ureditvami. Obravnavano območje Gradaščice je tako razdeljeno v 4 pododseke, pritoka Horjulka in 

Ostrožnik pa na 3 pododseke. Razdelitev je razvidna iz spodnje slike. 

 

 
Slika 29: Vodotoki na obravnavanem območju in njihov razdelitev po obravnavanih odsekih 

 

V nadaljevanju so v tabelah po posameznem vodotoku oz. njunih (pod)odsekih podani opisi glavnih 

hidromorfoloških kakovostnih elementov. Opisani so s pomočjo spremenljivk oz. podpornih 

spremenljivk navedenih v spodnji tabeli. Opisi so povzeti iz tekstualne priloge 5 Pregled ocene vpliva 

posega na stanje površinskih voda (VGB d.o.o., september 2018, dop. marec 2021).  
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Tabela 25: Obravnavani HM kakovostni elementi 

HM element Spremenljivka Podporna spremenljivka 

 

 

Hidrološki režim 

 

Količina in dinamika in 

vodnega toka 

Uravnavanje pretokov,  

Vodni objekti in naprave 

Druge obremenitve z vplivom na vodni tok 

 

 

 

Zveznost toka 

 

Migracija vodnih organizmov 

 

 

Premeščanje sedimenta 

 

 

 

Morfološke razmere 

Sprememba širine in globine 

struge  

 

Struktura struge in substrata 

Struktura obrežnega pasu 

Razredi opredeljeni v okviru 

kategorizacije urejanja 

vodotokov 

 

Podatki o kategorizaciji za Gradaščico in Horjulko so povzeti po Atlasu okolja. Podatki o 

kategorizaciji potoka Ostrožnik na spletni strani ARSO niso na voljo. Kategorijo smo v skladu z 

metodologijo določili na terenskem ogledu. 
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Tabela 26: Opis HM kakovostnega elementa - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a
 i

n
 d

in
a
m

ik
a

 v
o

d
n

e
g
a

 t
o

k
a

 

Uravnavanje pretokov Uravnavanje pretokov zaradi obratovanja malih HE 
Na obravnavanih odsekih Gradaščice (odsek A, B, C, D) ter gorvodno ni 
evidentiranih objektov malih HE, ki bi povzročale nenaravno nihanje pretokov.  

 

Vodni objekti in naprave 
Spremenjenost vodnega toka zaradi vpliva prečnih 
objektov, odvzemov vode, izpustov odpadne vode, 

razbremenilnikov idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, da na obravnavanih odsekih Gradaščice 

(odsek A, B, C, D) ni evidentiranih prečnih objektov, ki bi povzročali spremembe 

vodnega toka, izpustov iz čistilne naprave in ni evidentiranih razbremenilnikov 

visokih voda. 
Na odseku G-D se nahaja objekt za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih 

površin v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. 

   
Ocenjujemo, da so zaradi vodnih objektov in naprav značilnosti vodnega toka na 

obravnavanih odsekih Gradaščice delno spremenjene. 

Druge obremenitve z vplivom 

na vodni tok 

Spremenjenost vodnega toka zaradi posegov na 

prispevni površini (npr. spremenjena raba tal – vpliv na 
odtok, regulacija idr.) 

Gradaščica je na obravnavanem območju v celoti urejena, pretežno sonaravno. 
 

Iz Atlasa voda izhaja, da se na odseku G-A poleg Ostrožnika v Gradaščico (levi breg) 

izlivata še 2 neimenovana pritoka (ožja od 2,5 m) in 2 nestalna vodotoka. 1 
neimenovan levi pritok je tudi na odseku G-C. 

 

Neposredna bližina odseka G-A predstavlja urbane površine (cesta, pozidava, 
rekreacijski center), sicer pa je okolica na ostalih obravnavanih odsekih Gradaščice 

pretežno kmetijska, del odseka G-C je speljan po gozdnih površinah.   
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je na urejenih odsekih odstopanje 

srednjega dnevnega pretoka v primerjavi z naravnim pretokom znatno.  
Na odstopanje naravnega pretoka vplivajo izvedene regulacije Gradaščice. 
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Tabela 27. Opis HM kakovostnega elementa - zveznost toka na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije vodnih organizmov 
zaradi prečnih objektov v strugi  

Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da je na obravnavanem odseku reke Gradaščice več kot 10 stopenjskih pragov iz 

lomljenca, od tega je eden na odseku G-A, eden na odseku G-B in ostali pa na odseku G-C. Omenjeni objekti ob sQs pretoku reke ne 

ovirajo migracije vodnih organizmov. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost toka vseh obravnavanih odsekov reke z vidika migracije vodnih 

organizmov neprekinjena. 

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost premeščanja sedimentov zaradi 

prečnih objektov (zadrževalniki, prodni 
zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda in/ali zadrževanje rinjenih 
plavin (prodnih zadrževalnikov).  

 

Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

 

Tabela 28: Opis HM kakovostnega elementa - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 

R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in 

globina struge  

Na obravnavanem odseku G-A širina struge variira med 12 m in 16 m, globina pa od 2 m do 3 m.  

Na obravnavanem odseku G-B variira širina struge med 10 m in 12 m, ter globina od 1,7 m do 2,5 m.  

Na obravnavanem odseku G-C variira širina struge med 11 m in 14 m, ter globina od 1,5 m do 2,5 m. 
Na obravnavanem odseku G-D variira širina struge med 11 m in 14 m, ter globina od 1,5 m do 2,5 m..  

Struktura 

struge in 

substrata  

Celoten obravnavan odsek Gradaščice meandrira le rahlo, prav tako ni opaznih izrazitih zožitev ali razširitev struge.  
Dno struge vseh obravnavanih odsekov reke Gradaščice je razgibano, z nekaj kamnitimi stopnjami, in tolmuni pod njimi. V večini je prekrito s peskom in prodom, večje kamenje je na 

samem dnu prisotno bolj poredko, pogosteje pa ob brežinah in samih stopnjah. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge vodotokov in substrata na večinskem delu dokaj razgibana. 
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HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

Struktura 

obrežnega 

pasu  

Večji del brežin je na vseh obravnavanih odsekih poraslih z gosto lesno drevesno in grmičevno vegetacijo. Obrežni pas je močno razgiban. Le na odseku G-A, kjer se struga Gradaščice 

močno približa stanovanjskim hišam je ta zarast redkejša. Na odseku G- D je ca 100 m desne brežine travnate.  

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na obravnavanem območju Gradaščice morfološko dokaj strukturiran, v veliki meri vključuje elemente naravne struge. 
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Tabela 29: Opis HM kakovostnega elementa s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi 

opredeljeni v 

okviru 

Kategorizacije 

urejanja 

vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki opredeljeni glede na 
morfološko ohranjenost in razvrščeni v štiri 

osnovne in tri vmesne »kakovostne« razrede. 

Izhodišče kategorizacije je stopnja 
preoblikovanosti struge, pri čemer se upoštevajo 

tako neposredni kot posredni vplivi: 

R 1- naravni vodotoki  

R 1-2- delno naravni vodotoki 

R 2 - sonaravni vodotoki 

R 2-3 - sonaravno tehnično urejeni vodotoki 
R 3 - tehnično urejeni vodotoki 

R 3-4 - delno togo urejeni vodotoki  

R 4 - togo urejeni vodotoki 

 

Iz Kategorizacije vodotokov (ARSO) izhaja, da je: 
530 m odseka G-A razvrščenega v R 2- razred in 50 m v R 2-3;  

75 m odseka G-B  je razvrščenega v R 2- razred in 100 m v R 2-3; 

1005 m odseka G-C je razvrščenega v R 2- razred in 240 m v R 2-3; 

400  m odseka G-D je razvrščenega v R 2-3. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obravnavano območje Gradaščice morfološko malo spremenjeno.  
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Tabela 30: Opis HM kakovostnega elementa - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Horjulke 

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a
 i

n
 d

in
a
m

ik
a

 v
o

d
n

e
g
a

 t
o

k
a

 

Uravnavanje pretokov Uravnavanje pretokov zaradi obratovanja malih HE 

Na obravnavanih odsekih Horjulke (odsek H-A, H-B, H-C) ter gorvodno ni 

evidentiranih objektov malih HE, ki bi povzročali nenaravno nihanje pretokov.  
 

Vodni objekti in naprave 
Spremenjenost vodnega toka zaradi vpliva prečnih 
objektov, odvzemov vode, izpustov odpadne vode, 

razbremenilnikov idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, da na obravnavanih odsekih Horjulke 

(odsek H-A, H-B, H-C) ni evidentiranih prečnih objektov, ki bi povzročali 

spremembe vodnega toka, izpustov iz čistilne naprave in ni evidentiranih 
razbremenilnikov visokih voda. 

   

Ocenjujemo, da zaradi vodnih objektov in naprav značilnosti vodnega toka na 

obravnavanih odsekih Horjulke niso spremenjene. 

Druge obremenitve z vplivom 

na vodni tok 

Spremenjenost vodnega toka zaradi posegov na 

prispevni površini (npr. spremenjena raba tal – vpliv na 

odtok, regulacija idr.) 

Horjulka je na odsekih H-A in H-B v celoti sonaravna, brežina odseka H-C je na 

območju pozidav urejena (kamniti zid). 
 

Iz Atlasa voda izhaja, da se na odseku H-A v Horjulko (desni breg) izlivata 2 nestalna 

vodotoka in 1 kanal (ožja od 2,5 m). 
 

Neposredna bližina odseka H-A mestoma predstavlja urbane površine (cesta, 

pozidava), sicer pa je okolica pretežno kmetijska. Povsem kmetijska je tudi okolica 
odseka H-B. Odsek H-C pa je speljan skozi naselje.  

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je na urejenih odsekih odstopanje 

srednjega dnevnega pretoka v primerjavi z naravnim pretokom zelo malo 

spremenjeno. Na odstopanje naravnega pretoka vpliva antropogena raba okolice. 
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Tabela 31. Opis HM kakovostnega elementa - zveznost toka na obravnavanih odsekih Horjulke 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije vodnih organizmov 

zaradi prečnih objektov v strugi  

Na podlagi terenskega ogleda in podatkov Atlasa okolja je bilo ugotovljeno, dasta na odseku H-C dve drči iz lomljenca deb. 30-50 

cm, dolžine približno 3,50 m.  

 
Omenjeni objekti ob sQs pretoku ne ovirajo migracije vodnih organizmov. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost toka vseh obravnavanih odsekov vodotoka z vidika migracije vodnih 

organizmov neprekinjena. 

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost premeščanja sedimentov zaradi 

prečnih objektov (zadrževalniki, prodni 

zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda in/ali zadrževanje rinjenih 

plavin (prodnih zadrževalnikov).  
 

Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

 

Tabela 32: Opis HM kakovostnega elementa - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Horjulke 
 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in 

globina struge  

Na obravnavanem odseku H-A širina struge na vrhu brežin variira med 8 m in 10 m, globina pa od 1,7 m do 2,4 m; tlorisni potek struge v primerjavi s potekom iz konca 18. stoletja in 
začetka 19. stoletja ni bistveno spremenjen. 

Na obravnavanem odseku H-B širina struge na vrhu brežin variira med 10 m in 12 m, globina od 1,5 m do 2,5 m; tlorisni potek struge v primerjavi  s potekom iz konca 18. stoletja in 

začetka 19. stoletja ni bistveno spremenjen. 
Na obravnavanem odseku H-C širina struge na vrhu brežin zelo malo variira; v pretežnem delu je široka 12 m, globina v večjem delu do 2,5 m; tlorisni potek struge je v primerjavi  s 

potekom iz konca 18. stoletja in začetka 19. stoletja dokaj spremenjen. 

 

Struktura 

struge in 

substrata  

Manj izrazito meandriranje je prisotno le na odseku H-C. 

Dno struge na vseh obravnavanih odsekih je nezavarovano, naravno. Naravne hidromorfološke strukture (poglobitve, zajede, tolmuni, peščine) so manj prisotne na odseku H-C. V večini 
je dno prekrito s peskom in prodom, večje kamenje je na samem dnu prisotno bolj poredko, pogostejše je na odseku H-C – antropogenega izvora ob brežinah in drčah. Vodno rastlinstvo 

ni prisotno. Ocenjujemo, da je na celotnem območju omogočena povezava s podzemno vodo. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge vodotokov in substrata na odseku H-A malo spremenjena, na odseku H-B zelo malo spremenjena, na odseku H-C 

zmerno spremenjena. 
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HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

Struktura 

obrežnega 

pasu  

Večji del brežin je na vseh obravnavanih odsekih poraslih z gosto lesno drevesno in grmičevno vegetacijo. Na odseku H-B je obrežni pas zarasti večinoma širši od 20 m. Odsek H-A in 

H-C imata brežini zaraščeni v pasu 5-10 m. Strnjen pas značilne obrežne vegetacije ni identificiran le mestoma na odsekih H-A in H-C. Na odseku H-C je v območju objektov brežina 
mestoma utrjena z obrežnimi zidovi. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na odseku H-B morfološko dokaj strukturiran, z veliko mero elementov naravne struge. Na odseku H-A je to stanje v 

primerjavi z naravnim malo spremenjeno, na odseku H-C pa zmerno do močno spremenjeno. 

 

Tabela 33: Opis HM kakovostnega elementa s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Horjulke 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi 

opredeljeni v 

okviru 

Kategorizacije 

urejanja 

vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki opredeljeni glede na 
morfološko ohranjenost in razvrščeni v štiri 

osnovne in tri vmesne »kakovostne« razrede. 

Izhodišče kategorizacije je stopnja 
preoblikovanosti struge, pri čemer se upoštevajo 

tako neposredni kot posredni vplivi: 

R 1- naravni vodotoki  

R 1-2- delno naravni vodotoki 

R 2 - sonaravni vodotoki 

R 2-3 - sonaravno tehnično urejeni vodotoki 
R 3 - tehnično urejeni vodotoki 

R 3-4 - delno togo urejeni vodotoki  

R 4 - togo urejeni vodotoki 

 

Iz Kategorizacije vodotokov (ARSO) izhaja, da je: 
Odsek H-A razvrščen v R 2- razred; 

Odsek H-B je razvrščen v R 2- razred; 

85 m odseka H-C je razvrščenega v R 2- razred in 180 m v R 3-4. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obravnavano območje Horjulke morfološko zmerno spremenjeno le na odseku 

H-C.  
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Tabela 34: Opis HM kakovostnega elementa - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Ostrožnik 

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a
 i

n
 d

in
a
m

ik
a

 v
o

d
n

e
g
a

 t
o

k
a
 

Uravnavanje pretokov Uravnavanje pretokov zaradi obratovanja malih HE 

Na obravnavanih odsekih Ostrožnika (odsek O-A, O-B, O-C) ter gorvodno ni 

evidentiranih objektov malih HE, ki bi povzročali nenaravno nihanje pretokov.  
 

Vodni objekti in naprave 
Spremenjenost vodnega toka zaradi vpliva prečnih 
objektov, odvzemov vode, izpustov odpadne vode, 

razbremenilnikov idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, da na obravnavanih odsekih Ostrožnika 

(odsek O-A, O-B, O-C) ni evidentiranih prečnih objektov, ki bi povzročali 

spremembe vodnega toka, izpustov iz čistilne naprave in ni evidentiranih 
razbremenilnikov visokih voda. 

   

Ocenjujemo, da zaradi vodnih objektov in naprav značilnosti vodnega toka na 

obravnavanih odsekih Ostrožnika niso spremenjene. 

Druge obremenitve z vplivom 

na vodni tok 

Spremenjenost vodnega toka zaradi posegov na 

prispevni površini (npr. spremenjena raba tal – vpliv na 

odtok, regulacija idr.) 

Ostrožnik je na odseku O-A ter v veliki večini tudi na odseku O-B sonaraven,  odsek 

O-C je na območju pozidav urejen (kamniti zid). 

 

Iz terenskega ogleda in Atlasa voda izhaja, da se na odseku O-B v Ostrožnik (levi 
breg) izliva 7 manjših pritokov in 4 kanali (ožji od 2,5 m). Na desnem bregu pa ima 

odsek O-B 2 nestalna pritoka. Odsek O-C ima na levem bregu 1 nestalen pritok in 3 

kanale. 
 

Neposredna okolica odseka O-A in O-B je pretežno kmetijska. Odsek O-C pa je 

speljan po robu naselja.  

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je na urejenih odsekih odstopanje 

srednjega dnevnega pretoka v primerjavi z naravnim pretokom zelo malo 

spremenjeno.  
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Tabela 35: Opis HM kakovostnega elementa - zveznost toka na obravnavanih odsekih Ostrožnik 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije vodnih organizmov 

zaradi prečnih objektov v strugi  

Iz Atlasa okolja izhaja, da se na odseku O-A ob izlivu nahaja prag oz. drča iz lomljenca, ki pa v naravi ni viden. Prav tako v naravi 

ni viden v Atlasu okolja naveden prag na odseku O-B (višina 0,2 m).  

 

Na podlagi terenskega ogleda ocenjujemo, da na obravnavanem območju Ostrožnika ni objektov, ki bi ovirali migracije vodnih 

organizmov. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost toka vseh obravnavanih odsekov vodotoka z vidika migracije vodnih 

organizmov neprekinjena. 

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost premeščanja sedimentov zaradi 

prečnih objektov (zadrževalniki, prodni 

zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda in/ali zadrževanje rinjenih 

plavin (prodnih zadrževalnikov).  
 

Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

 

Tabela 36: Opis HM kakovostnega elementa - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Ostrožnik 
 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 

R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in 

globina struge  

Na obravnavanem odseku O-A širina struge na vrhu brežin variira med 4 m in 10 m, globina pa od 1 m do 2 m;  
Na obravnavanem odseku O-B širina struge na vrhu brežin variira med 2 m in 8 m, globina od 0,5 m do 1,5 m;  

Na obravnavanem odseku O-C širina struge na vrhu brežin zelo malo variira; v pretežnem delu je široka 10 m, globina v večjem delu do 1 m;  

Struktura 

struge in 

substrata  

Na nobenem od obravnavanih odsekov meandriranje ni izrazito. 
Dno struge na vseh obravnavanih odsekih je nezavarovano, naravno. Naravne hidromorfološke strukture (poglobitve, zajede, tolmuni, peščine) so manj prisotne le na odseku O-C. V 

večini je dno prekrito s peskom in prodom, večje kamenje na samem dnu ni prisotno. Vodno rastlinstvo ni prisotno. Ocenjujemo, da je na celotnem območju omogočena povezava s 

podzemno vodo. 
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge vodotokov in substrata le na odseku O-C malo spremenjena. 
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HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

Opis obstoječega stanja 

Struktura 

obrežnega 

pasu  

Brežine so na odsekih O-A in O-B v pasu 5-10 m porasle z gosto lesno drevesno in grmičevno vegetacijo. Strnjen pas značilne obrežne vegetacije ni identificiran le mestoma na odseku 

O-C. Na odseku O-C je v območju objektov brežina mestoma utrjena z obrežnimi zidovi. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na odseku O-A in O-B morfološko dokaj strukturiran, z veliko mero elementov naravne struge. Na odseku O-C pa je to 

stanje v primerjavi z naravnim zmerno do močno spremenjeno. 

 

 

Tabela 37: Opis HM kakovostnega elementa s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Ostrožnik 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi 

opredeljeni v 

okviru 

Kategorizacije 

urejanja 

vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki opredeljeni glede na 

morfološko ohranjenost in razvrščeni v štiri 

osnovne in tri vmesne »kakovostne« razrede. 
Izhodišče kategorizacije je stopnja 

preoblikovanosti struge, pri čemer se upoštevajo 

tako neposredni kot posredni vplivi: 

R 1- naravni vodotoki  

R 1-2- delno naravni vodotoki 

R 2 - sonaravni vodotoki 
R 2-3 - sonaravno tehnično urejeni vodotoki 

R 3 - tehnično urejeni vodotoki 

R 3-4 - delno togo urejeni vodotoki  
R 4 - togo urejeni vodotoki 

 
Na podlagi terenskega ogleda ocenjujemo, da je: 

Odsek O-A razvrščen v R 2- razred; 

630 m odseka O-B je razvrščenega v R 2- razred in 385 m v R 2-3; 

350 m odseka O-C je razvrščenega v R 2-3- razred in 155 m v R 3. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obravnavano območje Ostrožnika morfološko malo spremenjeno na odseku O-B 

in zmerno spremenjeno le na odseku O-C.  
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4.4.5.2. Podzemne vode 

 

Splošen opis zgradbe in opredelitev vodonosnika 

Obravnavano lokacijo uvrščamo v vodno telo podzemne vode Cerkljanskega, Škofjeloškega in 

Polhograjskega hribovja; šifra VTPodV: 1007 (Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda; Ur. 

l. RS, št. 63/05). Prevladujoča tipa vodonosnikov v omenjenem vodnem telesu (šifra VTPodV: 1007) 

sta razpoklinski in medzrnski vodonosnik. Prvi prevladujejo v hribovitem svetu, medtem ko je drugi 

značilen za doline in spodnje dele pobočij, kjer se nahaja pretežno nevezani aluvialni in deluvialni 

sedimenti.  

 

Spodnja slika prikazuje hidrogeološko karto, ki je izdelana na podlagi geološke karte za območje 

zadrževalnika Razori (Rižnar, 2006) 

 

Po razpoložljivih podatkih medzrnski vodonosnik, ki je sestavljen iz aluvialnih in deloma deluvialnih 

nanosov Gradaščice, Horjule in Draževnika, prekriva pokrov zelo slabo prepustnih peščenih glin in 

melja. Gre za material, ki je najverjetneje poplavnega izvora. Debelina prekriva se giblje med 1 in 3.5 

m.  

 

Pod pokrovom se nahaja medzrnski vodonosnik, ki ga zastopajo meljasti in glinasti prodi aluvialnega 

izvora, na obrobju pa glinasti grušči deluvialnega in proluvialnega izvora. Vodonosnik zajema 

območje ravninskega dela doline. Debelina vodonosnika (brez prekriva) se verjetno lateralno 

spreminja na območju preiskav pa je znašala med 6 in ca 10 m. Pričakujemo lahko, da se debelina 

proti robovom doline zmanjšuje, zaradi vpliva transporta produktov preperevanja iz zalednih vzpetin 

pa se zmanjšuje tudi prepustnost vodonosnika, ki je največja neposredno ob vodotokih. Lateralna 

zveznost peščenih meljev in glin v pokrovu ni poznana, zato hidrogeološko vodonosnika ne moremo 

zanesljivo opredeliti kot zaprtega (IAH 3.3). Glede na prepustnosti in obseg bi vodonosnik opredelili 

kot lokalni vodonosnik ali nezvezni izdatni vodonosnik ali obširni vendar nizko do srednje izdatni 

vodonosnik (IAH 1.2). Za potrebe prikaza pa ga hidrogeološki karti prikazujemo kot obširen in visoko 

izdaten (IAH 1.1 - modra barva). Razlog za to je zmožnost prikaza razlik med aluvialnimi sedimenti v 

ravninskem delu doline in obrobjem doline, kjer se nahajajo deluvialni in proluvialni sedimenti, ki so 

na karti označeni kot lokalni medzrnski vodonosnik (IAH 1.2 – svetlo modra barva) 

 

V vrtini V-2 (ob Gradaščici) (Muhič, et. al, 2007) so bili izvedeni tudi hidravlični poizkusi za 

določitev koeficientov prepustnosti v različnih plasteh geološkega profila. Koeficient prepustnosti 

medzrnskega vodonosnika je bil določena na dveh odsekih rezultati pa se med seboj razlikujejo za več 

dekad (1,6 x 10-7 in 5,6 x 10-4 m/s). Prepustnost krovne plasti ni bila določena.  

 

Podlago vodonosnika predstavljajo premokarbonski skladi. Glede na geološke podatke se na eni strani 

doline pojavljajo pretežno meljevci in glinavci, na drugi pa permokarnbonski peščenjaki s plastmi 

meljevca. Generalno gre v primeru permokarbonskih skladov za menjavanja več različnih litoloških 

členov z lokalno prevlado ene oziroma druge litologije. Iz hidrogeološkega vidika opredelitve vpliva 

posega lahko podlago, predvsem v primerjavi z aluvialnim vodonosnikom nad njo, označimo kot 

neprepustno. Na hidrogeološki karti pa zaradi možnosti pojava manjših in slabo izdatnih izvirov 

permokarbonske kamnine označujemo kot območje manjših vodonosnikov z lokalnimi in omejenimi 

viri podzemne vode (spodnja karta: IAH 3.1 – svetlo rjava barva). 

 

Vodonosnik se napaja s padavinami in z infiltracijo vodotokov, ki pritekajo iz zaledja. Izjema je le 

potok Gradaščica, ki se nahaja na najnižjih delih doline in tako pretežni del leta predstavlja drenažno 

bazo za podzemne vode. Ob visokih vodostajih lahko sicer tudi Gradaščica napaja vodonosnik. Zaradi 

slabih prepustnosti sedimentov v zgornjih delih geološkega profila so lahko nekateri vodotoki viseči, 

kar pomen da, vsaj lokalno, s podzemno vodo niso hidravlično povezani.  
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Slika 30: Hidrogeološka karta obravnavanega območja (modre pike-zajetja pitne vode z vodnimi 

dovoljenji) (vir: Rižnar, 2006) 

 

Vodni viri – raba podzemne vode 

 

Na območju posega ni vodnih virov, ki bi bili zavarovani z vodovarstvenim območjem. Prav tako 

poseg ne posega na vodovarstvena območja. Za lokacije v bližini posega je bilo izdanih več vodnih 

dovoljenj za rabo podzemne vode. Na zgornji sliki so z modrimi krogi prikazane lokacije tistih vodnih 

dovoljenj, kjer se zajem podzemne vode vrši iz vrtine oziroma vodnjaka. V odvisnosti od 

mikrolokacije in količine zajema se lahko vplivno območje vodnega vira in vplivno območje posega 

prekrivata. 

 

Gladina in smer toka podzemne vode 

Podzemna voda se je na območju križanja visokovodnega nasipa z Gradaščico v času enkratnih 

meritev nahajala na koti med 299 in 300 m n.v. V neposredni bližini vodotokov je kota podzemne 

vode podobna koti vodotoka, z določenimi odstopanji na račun kolmatacije rečne struge. 

 

Z zveznimi meritvami, ki bi nakazovale nivoje in smer toka podzemne vode ter sezonske spremembe 

le teh, na obravnavanem območju ne razpolagamo. Najbližje merilno mesto je opazovalnica državnega 

količinskega monitoringa podzemne vode Kozarje (0300), ki je od zadrževalnika Razori oddaljena 

1020 m proti jugovzhodu. Slika spodaj podaja grafični prikaz nihanja podzemne vode na omenjenem 

merskem mestu. Razvidno je, da se maksimalni nivoji na lokaciji opazovalnice gibljejo okrog 301 m 

n.v. Razpon nihanja podzemne vode znaša skoraj 4 m z minimalnimi nivoji na koti 297 m n.v.  

Pregled podatkov za daljše obdobje meritev nakazuje tudi blagi trend zniževanja nivojev podzemne 

vode (slika spodaj).  
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Slika 31: Nihanje podzemne vode na državni opazovalnici Kozarje (0300; ARSO. Podzemne vode, 2018) 

 

Smer toka podzemne vode je na območju močno odvisna od vodostajev v Gradaščici in Horjulki. V 

predhodnih fazah so diskretne meritve pokazale, da je smer toka od podzemne vode usmerjena od 

Gradaščice proti Horjulki. V danem primeru je sicer najverjetneje, da se smer toka podzemne vode in 

režim napajanja - dreniranja spreminja v odvisnosti od vodostajev Gradaščice in Horjulke. 

 

Najbližje mesto kjer se izvaja državni monitoring kakovosti podzemne vode se nahaja ca 5 km prosti 

severovzhodu (P54350 (Mercator V1)) oziroma ca 6 km proti jugu do jugovzhodu (P58180 (Rjel-

3/15)). Glede oddaljenost in lego omenjenih merskih mest podatki na omenjenih mestih za obravnavno 

lokacijo niso reprezentativni. Dodatno se merski mesti nahajata na območju drugega vodnega telesa in 

sicer Savska kotlina in Ljubljansko Barje (šifra VTPodV: 1001) Zadnji podatki na omenjenih mestih 

sicer nakazujejo, da je kemijsko stanje podzemne vode v vodnem telesu Savska kotlina in Ljubljansko 

Barje (šifra VTPodV: 1001) dobro. S podatki o obstoječi kakovosti podzemne vode na obravnavanem 

območju ali vodnem telesu Cerkljanskega, Škofjeloškega in Polhograjskega hribovja; šifra VTPodV: 

1007 ne razpolagamo. V treh izvedenih vrtinah na območju zadrževalnika Razori, vzorci podzemne 

vode niso bili odvzeti. V bližini se ne izvaja državni monitoring kemijskega stanja podzemne vode.  

 

Na kemijsko stanje podzemne vode na lokalnem nivoju vpliva tudi kemijsko stanje tal; torej 

nezasičene cone. Kemijske analize tal so pokazale, da so ta prekomerno obremenjena z živim srebrom. 

Dodatno lokacija odvzema vzorca nakazuje, da je izvor živega srebra vodotok oziroma je bila 

površinska voda medij za njegov transport. To pomeni, da so poleg tal lahko onesnaženi tudi drugi deli 

nezasičene cone. Prenos živega srebra se je najverjetneje vršil s poplavnim sedimentom, kar pomeni, 

da je obseg onesnaženja lahko obširnejši, kot pa to kažejo izvedene analize.  

4.4.6. ZRAK 

 

Obravnavano območje se nahaja v slabo prevetreni Ljubljanski kotlini, v hladni polovici leta pogosto 

nastajajo temperaturne inverzije, ki poslabšajo razmere in omogočajo širjenje onesnaženosti zraka. 

Najbližje stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka je v Ljubljani.  
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Podatki o obstoječi onesnaženosti z delci PM10 na širšem območju Ljubljane so povzeti po podatkih 

ARSO /ter po Prilogi 1 Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana. 

 

Letna mejna vrednost po letu 2004 na vseh treh merilnih mestih v okviru državne merilne mreže za 

spremljanje kakovosti zunanjega zraka v Ljubljani ni bila presežena. Precej bolj problematična so 

preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj problematični 

meseci so januar in februar ter november in december. V Ljubljani je bilo dovoljeno število preseganj 

dnevne mejne vrednosti v obdobju od 2002 do 2019 preseženo večino let. Trend zmanjševanja 

koncentracij delcev po letu 2003 je opazen predvsem z vidika letnih povprečnih koncentracij in je 

posledica zmanjšanja izpustov zaradi izgraditve čistilnih naprav na industrijskih objektih. V zadnjih 

letih so razlike med posameznimi leti predvsem posledica meteoroloških razmer v hladni polovici leta. 

Višje koncentracije delcev in s tem tudi večje število preseganj so povezani z daljšimi obdobji 

stabilnega vremena, ko v neprevetrenih dolinah in kotlinah nastajajo izraziti temperaturni obrati. 

 

Na širšem območju je stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka LJ Biotehnična v 

Ljubljani, ki je od območja posega oddaljeno približno 3 km vzhodno. 

 

Po podatkih letnega poročila ARSO o kakovosti zraka v Sloveniji (ARSO) je bila v letu 2019 v 

Ljubljani na stalnem merilnem mestu LJ Biotehnična srednja letna koncentracija delcev PM10 19 

g/m3, skupno je bilo 8 preseganj mejne dnevne vrednosti (dovoljeno 35). 

 

4.4.7. PODNEBJE 

 

Pri analizi klimatskih razmer so bili uporabljeni dolgoletni povprečni klimatski podatki ARSO – 

Urada za meteorologijo RS za obdobje med letoma 1981 in 2010 za klimatološko postajo Ljubljana 

Bežigrad, podatki o vetru pa so za obdobje med letoma 1981 in 2015.  

 

Območje Ljubljanske kotline sodi v klimatskem smislu v območje s tipičnimi kontinentalnimi 

klimatskimi potezami, za kar je značilna relativno velika letna temperaturna amplituda, oz. topla 

poletja in mrzle zime. Zlasti na vlažnejših tleh in v bližini vodnih površin se v jesenskem in zimskem 

času pogosteje pojavlja megla. Letni režim padavin pozna dva viška (junij in september/oktober).  

 

Temperaturne razmere 

Podatki o temperaturnih razmerah v obdobju 1981–2010 so v spodnji tabeli. Povprečna letna 

temperatura v opazovanem obdobju znaša 10,9°C. Najtoplejši je julij, ko znaša srednja mesečna 

temperatura 21°C, najhladnejši pa januar z 0,3°C. Povprečne mesečne maksimalne temperature se 

nikoli ne spustijo pod 0,0°C, še najnižje so v januarju (3,4°C), povprečne maksimalne mesečne 

temperature so najvišje v juliju (27,3°C) in avgustu (26,7°C). Povprečna mesečna minimalna 

temperatura, ki je praviloma izmerjena v jutranjem času, je najnižja v januarju (-2,5°C) in februarju (-

2,0°C), v najtoplejšem mesecu juliju pa je 15,5°C. Srednje ekstremne temperature letno nihajo za 

29,8°C, kar je značilnost kontinentalnega podnebja. 

 

O kontinentalnih temperaturnih značilnostih priča tudi podatek o številu mrzlih dni, ko najnižja 

temperatura ne preseže 0,0°C. Takih dni je letno kar 83, največ pa v januarju (23) in decembru (21). 

Mrzli dnevi se lahko pojavljajo tudi v februarju, marcu in novembru. Zato se zlasti pozimi, pa tudi v 

spomladanskih in jesenskih jutrih na obravnavanem območju zaradi nizkih temperatur in dolinske lege 

lahko pojavljata megla in poledica.  
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Tabela 38: Temperaturne razmere na klimatološki postaji Ljubljana Bežigrad (1981–2010) 

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto 

Pov. temperatura (° C) 0,3 1,9 6,5 10,8 15,8 19,1 21,3 20,6 16 11,2 5,6 1,2 10,9 

Pov. najvišja temperatura (° C) 3,4 6,4 11,4 16,1 21,4 24,6 27,3 26,7 21,6 15,9 8,8 3,8 15,6 

Pov. najnižja temperatura (° C) –2,5 –2,0 1,7 5,8 10,3 13,7 15,5 15,2 11,5 7,7 2,8 –1,1 6,6 

Abs. najvišja temperatura (° C) 15,8 19,7 24,3 27,8 32,4 35,6 37,1 37,3 30,3 25,8 20,9 16,7 37,3 

Abs. najnižja temperatura (° 

C) 
–20,3 –18,0 –14,1 –3,2 0,2 3,8 7,4 5,8 3,1 –5,2 –14,5 –14,5 –20,3 

Št. dni z najnižjo temp. <= 0 

°C 
23 19 10 1 0 0 0 0 0 1 9 20 83 

Št. dni z najvišjo temp. >= 25 

°C 
0 0 0 0 8 15 23 21 6 0 0 0 73 

Vir: Arhiv ARSO – Urad za meteorologijo RS 

Vlažnost zraka 

Srednja letna relativna vlažnost je najvišja zjutraj (89%), najnižja pa ob 14. uri (60%). Jutranja 

relativna vlažnost ob 7. uri je med avgustom in marcem vedno okrog 90 %. Zato sta pojava megle in 

zamegljenosti v teh mesecih v jutranjem času pogost pojav, vendar pa se zlasti v poznem poletju in 

zgodnji jeseni jutranja megla dopoldne hitro razkroji, pozimi pa pogosto vztraja tudi ves dan. Zlasti v 

anticiklonalnih vremenskih situacijah se megla lahko zadržuje ves dan. Podatki o vlažnosti so v 

spodnji tabeli. 

 
Tabela 39: Relativna vlažnost zraka na klimatološki postaji Ljubljana Bežigrad (1981 - 2010) 

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto 

Pov. relativna vlaga ob 7. uri 

(%) 
90 89 88 87 85 84 84 90 94 93 92 91 89 

Pov. relativna vlaga ob 14. uri 

(%) 
74 62 55 51 50 52 48 50 57 65 73 79 60 

Vir: Arhiv ARSO – Urad za meteorologijo RS 

Oblačnost 

Letno je samo 37 jasnih dni (z oblačnostjo pod 2,0 desetin), od tega največ v avgustu (6). Najmanj 

jasnih dni je v hladni polovici leta: oktobra 1 ter novembra 1. Majhno število jasnih dni gre ne le na 

račun nizke oblačnosti ali oblačnosti ob prehodih front, pač pa tudi na račun megle zaradi kotlinske 

lege. Letno se pojavi kar 130 oblačnih dni (z oblačnostjo nad 8,0 desetin), kar pomeni, da je več kot 

vsak tretji dan v letu stopnja oblačnosti večja od 8,0 desetin. Največ oblačnih dni je v novembru, 

decembru in januarju (vsak drugi dan), vendar ta oblačnost ni samo posledica pogostega pojava megle, 

pač pa tudi nizke oblačnosti, ki se v anticiklonalnih vremenskih situacijah lahko zadrži tudi po več dni 

skupaj.  

 

Padavinske razmere 

Za širše območje je značilen kontinentalni padavinski režim. Obravnavano območje prejme letno 

1.363 mm padavin. Srednja mesečna količina padavin doseže sekundarni maksimum v septembru in 

oktobru (147 mm) kar je posledica pogostih prehodov front v teh mesecih. Med sušnejše mesece 

sodijo zimski meseci, saj januarja pade 69, februarja pa 70 mm padavin. Število dni s padavinami nad 

1 mm je letno okoli 110, kar pomeni, da se le-te pojavljajo skoraj vsak tretji dan. Največ padavinskih 

dni je med aprilom in junijem ter oktobra in novembra. Letno je povprečno 50 dni s snežno odejo, 
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največ v januarju (15) in februarju (14). Podatki o količini padavin v obdobju 1981 – 2010 so v 

spodnji tabeli. 

 
Tabela 40: Mesečna količina padavin (v mm) in število dni s padavinami na klimatološki postaji Ljubljana 

Bežigrad (1981–2010) 

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto 

Količina padavin (mm) 69 70 88 99 109 144 115 137 147 147 129 107 1.363 

Št. dni s padavinami =>1 mm 8 7 8 10 10 11 9 9 9 10 10 9 110 

povprečno število dni s snežno 

odejo ob 7. uri 
15 14 6 1 0 0 0 0 0 0 3 11 50 

Vir: Arhiv ARSO – Urad za meteorologijo RS 

Vetrovne razmere 

Za Ljubljano je zaradi kotlinske lege značilna slaba prevetrenost, povprečne mesečne hitrosti vetra ne 

presegajo 2 m/s; prevladujejo JZ in SV smeri vetrov, brezvetrja je skoraj 5%. Povprečne hitrosti vetra 

na klimatološki postaji Ljubljana so prikazane v spodnji tabeli.  

 
Tabela 41: Povprečna hitrost vetra (m/s) na klimatološki postaji Ljubljana (2001–2015) 

Parameter Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Avg Sep Okt Nov Dec Leto 

Povprečna  hitrost vetra v m/s* 1,2 1,3 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,1 1,3 

Vir: Arhiv ARSO – Urad za meteorologijo RS 

4.4.8. MATERIALNE DOBRINE 

 

V Horjulski dolini je največje središče Horjul, v dolini Gradaščice Dobrova in mesto Polhov Gradec. 

Funkcionalna območja so znotraj posameznih dolin, znotraj Horjulske doline in doline reke 

Gradaščice. V občini Dobrova – Polhov Gradec so bližnje površine pretežno kmetijske, stanovanjska 

pozidava pa je razpršena. Na območju zadrževalnika so v obstoječem stanju poplavno ogrožena 

območja, kamor se poselitev ni širila. Preko teh območij potekajo le poljske poti in ceste lokalnega 

pomena. Poselitev se v širokih dolinah pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako v večji 

meri izogne občasno poplavljeni dolini. Ohranjene so gručaste oblike vasi, pretežno sestavljene iz 

enodružinskih hiš, redkeje zasledimo tudi večje gospodarske objekte. Okrog poselitvenih jeder se je 

pozidava razrahljala, objekti pa se širijo na kmetijske površine. Poleg urbanizacije oz. poselitve, so za 

prostor značilni tudi infrastrukturni objekti (ceste, daljnovodi in podzemni komunalni vodi). 

Zadrževalnik z visokovodnim nasipom na jugu meji na naselje Dobrova in zaselek Razori. Na zahodu 

meji meja poplavnega območja na naselje Šujica in zaselek Gradišnik. Na severni strani meji 

visokovodni nasip na naselje Stranska vas, posamezni zaselki na pobočjih pa nimajo več neposrednega 

stika s samim nasipom. Izgradnja zadrževalnika bo določeni del poseljenega območja Dobrove 

obvarovala pred poplavami. Najbližji stanovanjski objekt je od predvidenih ureditev oddaljen cca 20 

m. Na območju obravnavanih ureditev se nahajata dve arheološki najdišči: EŠD 9386 Stranska vas - 

Arheološko najdišče Dobrav in EŠD 9426 Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive. 

Nasip severno od struge Gradaščice večinoma poteka po trajnih travnikih, nasipi južno od struge 

Gradaščice pa izmenjaje po njivah in trajnih travnikih. Večji z nasipi tangirani njivski kompleksi se 

nahajajo vzhodno od Dobrove in severozahodno od naselja Razori. Na območju zaporničnega objekta 

se v obstoječem stanju na levem bregu Gradaščice nahajajo trajni travniki, na desnem bregu pa gozd. 

V sklopu ureditve zadrževalnika Razori je predvidena prestavitev Horjulke pred zadrževalnikom, kjer 

tvori okljuk in prestavitev izliva potoka Ostrožnik. Nova struga Horjulke je predvidena na zračni strani 

nasipa, kjer se v obstoječem stanju nahajajo trajni travniki. Na območju posega se na vodotoku 

Gradaščica nahaja vodno dovoljenje št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in 

drugih površin v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. Na obravnavanem območju ni objektov oz. 

območij za katere bi bile izdane. koncesije za rabo vode in tudi ni vodovarstvenih območij.  



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                              114 

 

4.4.9. KULTURNA DEDIŠČINA, VKLJUČNO Z ARHITEKTURNO IN 

ARHEOLOŠKO DEDIŠČINO 

 

Na območju predvidenih posegov se nahajata 2 enoti kulturne dediščine (spodnja tabela). 

 
Tabela 42: Enote KD na obravnavanem območju 

EŠD IME REŽIM TIP OPIS 

9386 Stranska vas - 

Arheološko najdišče 

Dobrave 

arheološko 

najdišče 

arheološka 

dediščina 
Sledovi prazgodovinske, rimskodobne 

in poznosrednjeveške poselitve (najdbe 

odlomkov lončenine in gradbenega 

materiala); najdišče je identificirano z 

ekstenzivnim terenskim pregledom 

2011. 

9426 Dobrova pri Ljubljani - 

Arheološko območje 

Dolge njive 

arheološko 

najdišče 

arheološka 

dediščina 

Arheološko najdišče je ob južnem robu 

južne ljubljanske obvoznice, na 

jugozahodnem robu Ljubljane. Sledovi 

rimskodobne poselitve (najdbe 

gradbenega materiala); najdišče je 

identificirano z ekstenzivnim terenskim 

pregledom 2011. 

 

Obe arheološki najdišči sta bili registrirani na osnovi predhodnih arheoloških raziskav (PAR), ki jih je 

na območju DPN opravil Center za preventivno arheologijo v okviru državne javne službe na podlagi 

76. člena v povezavi s 74. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. list RS št. 

16/2008, 123/2008), in sicer po metodah 1-6. 

 

Zaradi nasprotovanja lastnikov zemljišč v fazi sprejemanja DPN niso bila pregledana nekatera 

zemljišča, zato je potrebno na območju visokovodnega nasipa za zadrževalnik Razori (z oznako 

ZR.N.) izvesti dodatne PAR. Glede na izjemno okoliščino (prepoved lastnikov zemljišč) je te 

raziskave potrebno opraviti v fazi, ki omogoča dostop na zemljišča in izvedbo raziskav pred izdajo 

kulturnovarstvenega soglasja.  

 

V dosegu 100 letni poplavnih vod se nahaja še ena enota kulturne dediščine in sicer KD Stranska vas 

pri Dobrovi - Kapelica matere božje (EŠD 17191). Gre za zidana kapelico odprtega tipa s štirimi 

stebri in tiskano podobo Matere božje iz 19. Stoletja. 

4.4.10. KRAJINA 

 

Območje zadrževalnika Razori leži v razširjenem delu doline, ki jo je ustvarila Gradaščica. Po 

krajinski razdelitvi sodi obravnavano območje v krajinsko enoto Ljubljansko-Kamniška kotlina oz. 

podenoto Ljubljana z Ljubljanskim poljem. Na obravnavanem območju se ne nahajajo izjemne krajine 

ali krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalnem nivoju.  

 

Ključna krajinska značilnost je dolina, prepredena s kmetijsko rabo, različni vodotoki z ohranjenimi 

živicami ter pobočja porasla z gozdom. Struktura kmetijskih zemljišč je v večji meri prilagojena 

vodotokom. Na percepcijo samega prostora in razglede proti dolini vplivajo v večji meri različne 

strukture v prostoru. V območju zadrževalnika Razori se nahajajo značilni vzorci kmetijskih površin z 

delno zarastjo ob potokih. V krajih severno od načrtovanega visokovodnega nasipa so obstoječe živice 

v prostoru, ki že zdaj onemogočajo daljše poglede po dolini. Kraji južno od načrtovanega 

zadrževalnika Razori imajo prost pogled po dolini, percepcija obeh dolin je neokrnjena. V ozadju 

doline se povsod pojavlja silhueta hribov in živic na drugi strani dolin, ki poglede ustavijo. 
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Okolico suhega zadrževalnika obdajajo naselja Dobrova, Stranska vas in Razori s strnjeno poselitvijo. 

Ob obeh prometnicah, ki potekata vzdolž visokovodnega nasipa suhega zadrževalnika, si sledijo 

posamezne hiše oz. razpršena pozidava. Glavnina poselitve je locirana na obeh robovih doline. 

Osnovna prostorska značilnost obravnavanega območja je poselitev na robovih doline, ki je bila 

prvotno locirana tako, da so bili ljudje s svojimi prebivališči varni pred poplavnimi vodami. Posledica 

stihijskega širjenja poselitve se danes odraža pred poplavno ogroženimi poselitvenimi območji, ki 

imajo še nadaljnje tendence širjenja v poplavno ogrožena območja. 

 

 
Slika 32: Krajinski vzorec območja obravnave (vir: Google Earth, 2018) 

 

4.5. OPIS VERJETNEGA NADALJNJEGA RAZVOJA BREZ IZVAJANJA 

PROJEKTA  

 

Brez izgradnje suhega zadrževalnika Razori bi bili še naprej poplavno ogroženi posamezni objekti v 

Dobrovi in Stranski vasi. Brez izgradnje zadrževalnika Razori, a ob izvedbi VGU iz Etape 1A, bi se 

poplavljeno območje MOL pri Q100 močno zmanjšalo glede na obstoječe stanje brez VGU, vendar bi v 

spodnjem toku Malega grabna še vedno ostala območja (tudi urbanizirana), ki bi bila poplavno 

ogrožena. Prostor načrtovanega zadrževalnika bi se ob nastopu 100-letnih voda ravno tako večinoma 

napolnil z vodo, vendar bi bila globina vode in čas zadrževanja vode manjša. Brez izvajanja projekta 

ne bi prišlo do začasne povečane kalnosti obravnavanih vodotokov zaradi gradnje. Ohranila bi se 

obstoječa obrežna vegetacija, vključno z invazivnimi vrstami, ki bi se ob prisotnosti raznih motenj 

širile vzdolž vodotokov. Posega v varovana območja ne bi bilo, ohranil bi se obstoječ gozdni rob. 

Raven obremenitve s hrupom in raven svetlobnega onesnaženja bi bili enaki kot ob načrtovanem 

posegu. Ker ne bi bilo gradbenih del, ne bi bilo emisij onesnaževal v zrak in vodo. Podnebne razmere 

bi bile enake kot ob načrtovanem posegu. 
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5.1. METODOLOGIJA VREDNOTENJA VPLIVOV 

 

Osnovo za določitev obsega in vsebine poročila predstavljajo izhodišča, ki temeljijo na relevantnih 

zakonskih določilih. Predlog vsebine in obsega poročila je bil določen na podlagi ustaljenih postopkov 

in dogovora z naročnikom. Poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o vsebini poročila o vplivih 

nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09, 40/17). V PVO 

so uporabljeni javno dostopni podatki o stanju okolja na območju posega in podatki iz terenskih 

ogledov območja posega, poleg tega pa so za potrebe PVO opravljene meritve hrupa, opravljeno 

kartiranja habitatnih tipov in invazivk ter popisi habitatnih tipov. 

 

Ker se na vplivnem območju, določenem s Pravilnikom o presoji in sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) 

nahajajo varovana območja, bo izdelan tudi Dodatek za varovana območja. 

 

Vsebinjenje 

Na podlagi preučitve stanja okolja in predvidenih posegov je bilo v času vsebinjenja ugotovljeno, da je 

treba za predmetni poseg presojati sledeče dejavnike okolja: 

1. Prebivalstvo in zdravje ljudi (Hrup, Zrak, Vibracije, Poplavna in erozijska varnost) 

2. Narava (Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, Varovana območja, EPO in NV) 

3. Zemljišča 

4. Tla 

5. Voda (Površinske vode, Podzemne vode) 

6. Podnebje 

7. Materialne dobrine 

8. Kulturna dediščina, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino 

9. Krajina 

 

5. VPLIVI POSEGA 
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Tabela 43: Vsebinjenje 

Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

Obremenitev s 

hrupom 

Ali je območje posega že 

obremenjeno s hrupom? 

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko predstavljal 

trajni vir hrupa? 

DA/NE DA Čeprav poseg ne bo predstavljal 

trajnega vira hrupa, lahko pride v času 

gradnje zaradi hrupa ob gradbenih 

delih in transportu materiala do vpliva 

na prebivalstvo in zdravje ljudi. 

Kakovost zraka  Ali se na območju posega 

že pojavlja prekomerna 

onesnaženost zraka? 

NE Ali bi poseg lahko 

med 

gradnjo/obratovanjem 

vplival na kakovost 

zraka? 

DA/NE DA Čeprav poseg ne bo predstavljal 

trajnega vira emisij onesnaževal v zrak, 

lahko pride v času gradnje zaradi 

povečanja emisij onesnaževal v zrak ob 

gradbenih delih in transportu materiala 

do lokalnega vpliva na prebivalstvo in 

zdravje ljudi. 

Vibracije Ali so na območju posega 

že prisotne vibracije? 

NE Ali bo poseg z 

vibracijami dodatno 

med 

gradnjo/obratovanjem 

vplival na okolje? 

DA/NE DA Čeprav poseg ne bo predstavljal 

trajnega vira vibracij, lahko pride v 

času gradnje zaradi vibracij ob 

gradbenih delih in transportu materiala 

do vpliva na prebivalstvo in zdravje 

ljudi. 

Elektromagnetno 

sevanje 

Ali so na območju posega 

že viri elektromagnetnega 

sevanja? 

DA Ali je s posegom med 

gradnjo/obratovanjem 

načrtovan nov vir 

elektromagnetnega 

sevanja? 

NE/NE NE Ker s posegom ni načrtovan nov vir 

EMS, vpliva ne bo. Presoja ni 

potrebna. 

Ionizirano 

sevanje 

Ali so na območju posega 

že viri ioniziranega 

sevanja? 

NE Ali je s posegom med 

gradnjo/obratovanjem 

načrtovan nov vir 

ioniziranega sevanja? 

NE/NE NE Ker s posegom ni načrtovan nov vir 

ioniziranega sevanja, vpliva ne bo. 

Presoja ni potrebna. 

Svetlobno 

onesnaževanje 

Ali so na območju posega 

že viri svetlobnega 

onesnaževanja? 

DA Ali je s posegom med 

gradnjo/obratovanjem 

načrtovan nov vir 

svetlobnega 

onesnaževanja? 

NE NE Ker s posegom ni načrtovan nov vir 

svetlobnega onesnaževanja, vpliva ne 

bo. Presoja ni potrebna. 
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Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

Poplavna in 

erozijska varnost 

ter plazljivost 

območja 

Ali je poseg lociran na 

poplavno in erozijsko 

ogroženem območju ali 

plazljivem območju? 

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vplival na 

poplavno in erozijsko 

varnost območja ? 

DA/DA DA Poseg se nahaja na poplavnem 

območju in predstavlja protipoplavno 

ureditev, zato se bo poplavna varnost 

na območju izboljšala.  

Ali so objekti v okviru 

posega med 

gradnjo/obratovanjem 

poplavno in erozijsko 

ogroženi? 

DA/DA 

Ali je med 

gradnjo/obratovanjem 

možen vpliv na 

plazljivost območja? 

NE/NE 

Pitna voda Ali so na območju posega 

prisotni varovani viri 

pitne vode oz. podeljena 

vodna dovoljenja za 

odvzem podzemne vode? 

DA – vodna 

dovoljenja 

Ali bi lahko imel 

poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

vpliv na vodni vir? 

DA/DA DA V bližini predvidenega zadrževalnika 

so dodeljena vodna dovoljenja za 

odvzem podzemne vode za lastne 

potrebe. 

Rastlinstvo, 

živalstvo in 

habitatni tipi 

Ali je poseg lociran v 

naravno ohranjeno 

okolje?  

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vplival na 

zavarovane in 

ogrožene rastlinske in 

živalske vrste ter 

habitatne tipe? 

DA/DA DA Predvidena je prestavitev struge 

Horjulke ter poseganje v strugo in 

obrežno vegetacijo Gradaščice in 

Ostrožnika. Spremembe bodo trajne. 

Varovana 

območja 

Ali poseg tangira območja 

Natura 2000?  

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vplival na 

celovitost in 

funkcionalnost Natura 

2000 območja? 

DA/DA DA S predvidenimi ureditvami Horjulke in 

Gradaščice se bo fizično posegalo v 

Natura 2000 območje POO Ljubljanica 

- Gradaščica - Mali Graben 

(SI3000291). Posegi ne tangirajo 

zavarovanih območij narave.  

Ali poseg tangira 

zavarovana območja? 

NE Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

NE/NE 
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Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

lahko vplival na 

varstveni režim 

zavarovanega 

območja? 

Ekološko 

pomembna 

območja in 

naravne 

vrednote 

Ali poseg tangira naravne 

vrednote in ekološko 

pomembna območja? 

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vplival na 

značilnosti in lastnosti 

naravnih vrednot in 

ekološko pomembnih 

območij? 

DA/DA DA S predvidenimi ureditvami Horjulke in 

Gradaščice se bo fizično posegalo v 

EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali 

Graben (ID 94100) in v naravni 

vrednoti Gradaščica (Id. št. 4121) in 

Horjulka (Id. št. 4082). 

Zemljišča Ali bo poseg vplival na 

pokrovnost in rabo tal? 

DA Ali bo med 

gradnjo/obratovanjem 

raba tal spremenjena 

oz. omejena? 

DA/DA DA Zaradi prestavitve struge Horjulke in 

gradnje visokovodnega nasipa 

zadrževalnika bo prišlo do trajne 

spremembe v rabi zemljišč. Objekti 

zadrževalnika posegajo v manjše 

območje gozda. 
Ali je na območju posega 

gozd? 

DA Ali bi imel poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vpliv na stanje 

gozdov? 

DA/DA 

Tla Ali bo poseg vplival na 

kakovost tal? 

DA Ali obstaja nevarnost 

za onesnaženje tal med 

gradnjo/obratovanjem? 

DA/DA DA Med gradnjo lahko v primeru nesreč 

pride do onesnaženja tal. Med 

obratovanjem lahko zaradi zadrževanja 

vode v zadrževalniku pride do 

sprememb v kakovosti tal. 

Površinske vode Ali se v bližini posega 

pojavljajo vodotoki, 

stoječe vode ali morje? 

DA Ali je možen 

negativen vpliv na 

kemijsko stanje med 

gradnjo/obratovanjem? 

DA/NE DA Predvidena je prestavitev struge 

Horjulke ter poseganje v strugo in 

obrežno vegetacijo Gradaščice in 

Ostrožnika. Spremembe bodo trajne 
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Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

Ali je možna 

sprememba 

ekološkega stanja med 

gradnjo/obratovanjem? 

DA/DA 

Ali je možna 

sprememba 

morfološkega stanja 

med 

gradnjo/obratovanjem? 

DA/DA 

Ali je možna 

sprememba 

količinskega stanja 

med 

gradnjo/obratovanjem? 

NE/NE 

Ali obstaja potreba po 

uveljavitvi izjeme po 

4.7 členu Direktive o 

vodah in 56. členu 

Zakona o vodah? 

NE/NE 

Ali je možen vpliv na 

kopalne vode med 

gradnjo/obratovanjem? 

NE/NE 

Podzemne vode 

 

Ali poseg lahko vpliva na 

podzemno vodo? 

 

DA Ali so med 

gradnjo/obratovanjem 

možni vplivi na 

kakovost podzemne 

vode?  

DA/DA DA Prestavitve in poglobitve strug 

vodotokov, ki lahko predstavljajo 

drenažno bazo za lokalne vodonosnike, 

lahko vplivajo na dinamiko nihanja, 

torej napajanja in dreniranja podzemne 
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Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

Ali so med 

gradnjo/obratovanjem 

možne spremembe 

količin ali nivoja 

podzemne vode? 

DA/DA vode v teh vodonosnikih. Izgradnja 

zadrževalnikov in drugi posegi, kjer bo 

prihajalo do povišanih tlakov in 

posledično višjih odtokov vode v 

vodonosnik lahko poleg vpliva na 

dinamiko podzemne vode predstavlja 

tudi vpliv na kemijsko stanje podzemne 

vode zaradi izpiranja potencialnih 

onesnaževal v nezasičeni coni. 

Podnebje Ali bodo zaradi posega 

nastajali toplogredni 

plini?  

NE Ali bodo količine 

toplogrednih plinov 

med 

gradnjo/obratovanjem 

v količinah, ki lahko 

vplivajo na globalne 

podnebne spremembe?  

NE/NE DA V prihodnosti bo zaradi podnebnih 

sprememb prihajalo do ekstremnih 

vremenskih pojavov, ki se bodo kazali 

tudi v povečanju pretočnih konic Q100. 

Posledice so lahko velike do uničujoče 

brez upoštevanja varnostnih višin pri 

projektiranju ter brez upoštevanja 

povečanja pretočnih konic v 

prihodnosti. 
Ali je poseg občutljiv na 

podnebne spremembe? 

DA Ali so potrebne 

prilagoditve posega 

med 

gradnjo/obratovanjem 

na podnebne 

spremembe? 

DA/DA 

Materialne 

dobrine 

Ali na območju posega 

nahajajo pomembne, 

visoko kakovostne ali 

redke materialne dobrine? 

DA Ali bo posega vplival 

na pomembne, 

visokokakovostne ali 

redke materialne 

dobrine med 

gradnjo/obratovanjem? 

DA/DA DA Na območju gradnje so najboljša 

kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, 

enote kulturne dediščine in izdana 

vodna dovoljenja. 

Kulturna 

dediščina 

Ali poseg tangira 

evidentirana območja in 

objekte kulturne 

dediščine? 

DA Ali bi poseg med 

gradnjo/obratovanjem 

lahko vplival na 

posamezen objekt ali 

območje kulturne 

dediščine? 

DA/DA DA Fizično se bo posegalo na območje 

arheološkega najdišča Dobrova pri 

Ljubljani - Arheološko območje Dolge 

njive (EŠD 9426) ter arheološkega 

najdišča Stranska vas - Arheološko 

najdišče Dobrave (EŠD 9386). 
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Področja presoje 

 

Ključna vprašanja glede 

občutljivosti območja  

Odgovor DA/NE Ključna vprašanja 

glede vpliva posega  

Odgovor  

gradnja/obratovanje 

DA/NE 

Ali je 

presoja 

potrebna 

DA/NE 

Obrazložitev  

Krajina Ali so na območju posega 

prisotni značilni krajinski 

vzorci, posamezne 

krajinske prvine in 

prostorska razmerja? 

DA Ali bi poseg lahko 

med 

gradnjo/obratovanjem 

vplival na vidno 

značilnost okolja in 

vidno percepcijo? 

DA/DA DA Zaradi izgradnje visokovodnega nasipa 

zadrževalnika bodo spremenjene 

percepcije samega prostora in 

razgledov proti dolini. 
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Poglavje »5. Vplivi posega na okolje« je skladno z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 

36/09 in 40/17) razdeljeno po dejavnikih okolja, v poglavju 5/podpoglavju 5.2.13 pa so opredeljeni 

tudi vplivi Medsebojnega delovanja posameznih dejavnikov okolja. V vrednotenju vplivov na 

posamezne dejavnike okolja je podano tudi vrednotenje vpliva v zvezi s spremembami naravnih in 

drugih pogojev življenja in bivanja na območju, vrste in količine potrebne energije za presojan poseg, 

vplivi v zvezi z nastajanjem odpadkov, vpliv uporabe snovi in s tem povezanim tveganjem, vplivi 

možnosti nastanka okoljskih in drugih nesreč. Vrednotenje prej navedenih vplivov na posamezne 

dejavnike okolja je podano na sledeč način: 

 

• Možni vplivi v zvezi s spremembami naravnih in drugih pogojev življenja in bivanja na 

območju so opredeljeni v poglavju 5.2.1 Prebivalstvo in zdravje ljudi. 

 

• Vrste in količine potrebne energije za presojani poseg so opredeljene v poglavju 2.2.5.3. 

Presojani poseg ni objekt za pridobivanje električne energije in ne bo imel vpliva na rabo, 

uporabo in izkoriščanje obnovljivih in neobnovljivih virov energije. 

 

• Vplivi v zvezi z nastajanjem odpadkov in ravnanjem z njimi so obravnavani: 

 

o predvsem v poglavju 5.2.4. Tla, zaradi možnega onesnaženja tal pri odlaganju in 

premeščanju odpadkov ter spremembe strukture tal zaradi zemeljskih izkopov, 

o zaradi možnega onesnaženja z emisijami v vode, zaradi spiranja iz odpadkov v 

poglavju 5.2.5 Voda,  

o zaradi možnega onesnaženja z emisijami iz sipkih odpadkov, emisijo hrupa in 

emisijami v zrak iz vozil zaradi ter možnega onesnaženja pitne vode zaradi 

premeščanja in prevoza odpadkov v poglavju 5.2.1. Prebivalstvo in zdravje ljudi, 

5.2.2 Narava, 5.2.3 Zemljišča, 5.2.9 Kulturna dediščina. 

 

• Vplivi uporabe nevarnih snovi in s tem povezanim tveganjem so opredeljeni v poglavjih 5.2.1 

Prebivalstvo in zdravje ljudi, 5.2.4 Tla in 5.2.5 Voda.  

 

• Vplivi možnosti nastanka okoljskih in drugih nesreč so opredeljeni v poglavjih 5.2.1 

Prebivalstvo in zdravje ljudi, 5.2.4 Tla, 5.2.5 Voda in 5.2.7 Podnebje. 

 

Presojani poseg ne predstavlja vira svetlobnega onesnaževanja, ioniziranega in elektromagnetnega 

sevanja, zato vplivov ioniziranega sevanja in elektromagnetnega sevanja ne bo. Opisani so tudi manjši 

vplivi, ki se lahko smatrajo kot nepomembni ali zanemarljivi.  

 

Metodologija ocenjevanja oz. vrednotenja 

Za oceno pričakovane spremembe posameznih sestavin je bila uporabljena pet stopenjska lestvica 

obremenitve sestavine okolja v razponu od A do E. Priložena lestvica je predpisana z dopolnitvijo 

Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 

(Uradni list RS, št. 40/17). Vrednotenje vplivov na dejavnike okolja se ugotavlja v naslednjih 

velikostnih razredih in podrazredih:  

• Razred A: ni vpliva oziroma je vpliv pozitiven 

• Razred B:. vpliv je nebistven 

• Razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

o C1: vpliv je majhen, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven 

o C2: vpliv je zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven 

o C3: vpliv je velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven 

• Razred D: vpliv je bistven 

• Razred E: vpliv je uničujoč 
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Za namene vrednotenja vplivov ter predvidenih posledic oz. sprememb posameznih področij okolja je 

vzpostavljena takšna lestvica ocenjevanja z razponom, ki ga na eni strani omejuje zatečeno stanje, na 

drugi strani pa zakonsko predpisana vrednost dopustne spremembe, oz. zakonske omejitve ali 

varstveni režim.  

 

Ocenjuje se, ali in kako bo pričakovana dodatna obremenitev okolja, ki je posledica vplivov posega, 

spremenila obstoječo obremenitev okolja. V primerih, ko predpisa ni, se za ocenjevanje vplivov 

posega upošteva načelo največje razumno možne stopnje varstva okolja v skladu s tehničnimi 

zmožnostmi. Pri dejavniku okolja Zemljišča, se je presojal le vpliv na zemljišča po dejanski rabi tal, 

vpliv na zemljišča glede na bonitetno število ter vpliv na zemljišča kmetijskih gospodarstev (MKGP, 

2017). Vpliv na pokrovnost (Corine Land Cover) se ni vrednotil, saj je podatek presojo vplivov 

posegov na majhnem območju ni primeren (velikost celice z opredeljeno rabo zemljišča je 18 ha).  

 

Ocena vplivov temelji na zakonskih predpisih in/ali izkušnjah posameznih izdelovalcev. Za vse 

dejavnike okolja so ocenjeni vplivi v času pripravljalnih del in gradnje ter po izgradnji (med  

 

obratovanjem). Poročilo vključuje tudi presojo vplivov na območju transportnih poti in gradbišča ter 

vplive povezanih posegov in drugih posegov na območju.  

 

V poročilu so opisani vplivi posega, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja na posamezne dejavnike 

okolja med pripravljalnimi deli in gradnjo, po izgradnji (med obratovanjem) in v času odstranitve 

posega. Pri ocenjevanju vplivov je predvideno, da bodo pri pripravi dokumentacije, pri izvedbi in po 

njej v celoti upoštevani z zakonodajo predpisane omejitve in ukrepi, v projektni dokumentaciji 

predvidene rešitve in ukrepi ter v tem poročilu predvideni omilitveni ukrepi za preprečitev, zmanjšanje 

in odpravo negativnih vplivov posega na okolje in zdravje ljudi.  

 

V PVO-ju je ocenjeno tudi medsebojno delovanje dejavnikov (poglavje 5.2.13), ovrednotena je 

sprememba v celotni in skupni obremenitvi okolja. Celotna obremenitev okolja predstavlja obstoječo 

obremenitev okolja in dodatno obremenitev okolja, ki je posledica vplivov presojanega posega, ter je 

ovrednotena v presoji vsakega posameznega dejavnika okolja v poglavju 5. Ocene vplivov celotne 

obremenitve okolja za vse dejavnike so zbrane v poglavju 5.2.13. Spremembe v skupni obremenitvi 

okolja so opredeljene kot spremembe, ki bodo posledica kumulativnega delovanja vplivov v PVO 

obravnavanih posegov ter povezanih in drugih posegov in so podane v presoji vsakega posameznega 

dejavnika okolja v poglavju 5, ocene vplivov skupne obremenitve okolja pa so zbrane v poglavju 

5.2.12. 
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Tabela 44: Tabela ocen vplivov posega in posledic na okolje  

Ocena  Opis ocene Pojasnilo 

A vpliva ni oziroma je 

vpliv pozitiven 

 

Poseg bo pozitivno vplival na okolje ali vpliva na okolje ne bo. 

Posledice vpliva na posamezno področje okolja in sestavino okolja 

bodo zanemarljive oz. jih ne bo.  

B vpliv je nebistven Fizična sprememba in/ali kakovost prizadetega področja okolja ali 

sestavine okolja bo zaznavna, a bo majhna in nebistvena. Ni 

pričakovati kršitev zakonsko predpisanih parametrov in/ali vpliva 

na varstveni režim/status. 

C vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

Vpliv na posamezno področje okolja ali sestavino okolja bo znaten, 

vendar bo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov vpliv zmanjšan in 

nebistven. Ni pričakovati kršitev zakonsko predpisanih parametrov 

in/ali vpliva na varstveni režim/status. 

C1 vpliv je majhen, zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv 

nebistven 

Vpliv na posamezno področje okolja ali sestavino okolja bo 

majhen, vendar bo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov vpliv 

zmanjšan in nebistven. Ni pričakovati kršitev zakonsko predpisanih 

parametrov in/ali vpliva na varstveni režim/status. 

C2 vpliv je zmeren, zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv 

nebistven 

Vpliv na posamezno področje okolja ali sestavino okolja bo 

zmeren, vendar bo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov vpliv 

zmanjšan in nebistven. Ni pričakovati kršitev zakonsko predpisanih 

parametrov in/ali vpliva na varstveni režim/status. 

C3 vpliv je velik, zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv 

nebistven 

Vpliv na posamezno področje okolja ali sestavino okolja bo velik, 

vendar bo zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov vpliv zmanjšan in 

nebistven. Ni pričakovati kršitev zakonsko predpisanih parametrov 

in/ali vpliva na varstveni režim/status. 

D vpliv je bistven Fizična sprememba in/ali kakovost prizadetega področja okolja ali 

sestavine okolja je lahko bistvena, kljub izvedbi omilitvenih 

ukrepov. Možne so prekoračitve zakonsko predpisanih parametrov 

in/ali vpliv na varstveni režim/status. 

E vpliv je uničujoč Vpliv na posamezno področje okolja ali sestavino okolja bo tako 

velik, da bodo posledice posega uničujoče. Prekoračeni bodo 

zakonsko predpisani parametri in/ali kršen varstveni režim/status. 

Poseg ni sprejemljiv. 

 

 

 

5.2.  VPLIVI POSEGA NA OKOLJE 

5.2.1. PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

5.2.1.1. Hrup 

 

Vplivi med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Pri oceni obremenitve s hrupom v času gradnje so upoštevani izvedba vodnogospodarskih ureditev, 

rušitve obstoječih objektov (mostovi) ter transport za potrebe izvedbe vodnogospodarskih ureditev. 

Splošno 

 

Pri oceni obremenitve s hrupom v času gradnje so upoštevani izvedba vodnogospodarskih ureditev, 

rušitve obstoječih objektov (mostovi) ter transport za potrebe izvedbe vodnogospodarskih ureditev. 

 

Med izvedbo protipoplavnih ureditev se bo obremenitev s hrupom povečala v okolici gradbišč zaradi 

gradbenih del, obratovanja gradbene mehanizacije ter ob transportnih poteh za prevoze materiala za 
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potrebe gradnje. Transport za potrebe gradnje bo potekal po obstoječi cestni mreži in po območju 

gradbišča. Na širšem območju posega je obremenitev s hrupom posledica prometa po regionalni cesti 

R3-641/1369 Ljubljanica–LJ (Dolgi most) in lokalnega prometa, občasno zaradi kmetijske in obrtne 

dejavnosti. Obremenitev s hrupom med izvedbo ureditev bo največja pri intenzivnih zemeljskih delih, 

rušenju obstoječih objektov (mostovi), gradnji in utrjevanju nasipov ter brežin, pri rušitvah (mostovi), 

utrjevanju brežin s skalami ali lesenimi piloti ter pri pilotiranje za temelje iztočnega objekta 

zadrževalnika Razori. 

 

Vplivno območje gradbišča bo odvisno predvsem od tehnologije in zahtevnosti gradnje, trajanja in 

intenzivnosti gradbenih del, ki povzročajo povečano emisijo hrupa, zvočne moči in značilnosti hrupa 

uporabljenih gradbenih strojev ter intenzivnosti prevozov tovornih vozil in gradbene mehanizacije po 

gradbišču in dovoznih poteh na gradbišče. Vpliv gradnje in transporta bo odvisen tudi od gostote 

stanovanjske pozidave v okolici gradbišča in transportnih poti. Največji gradbeni posegi na območju 

ureditev bodo: 

o zemeljska dela (izkop, odvažanje in odvažanje ter odlaganje materiala), 

o rušitve obstoječih premostitvenih objektov (mostovi), 

o gradnja in utrjevanje brežin ter nasipov, 

o gradnja zadrževalnika Razori (visokovodni nasip, prelivni objekt), 

o pilotiranje za temelje visokovodnega preliva ter talne plošče iztočnega objekta zadrževalnika,  

o utrditev brežin s skalami ali lesenimi piloti, 

o dovažanje gradbenega materiala na območje gradbišča (beton, skale, lomljenec v betonu), 

Vpliv gradnje na ožjem območju ob gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem vplivnem 

območju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozov za potrebe gradnje. 

 

Poselitev in pozidava v okolici gradbišča in dovoznih cest 

Gradnja bo potekal pretežno po kmetijskih površinah, gradbišče se približa posameznim 

stanovanjskim stavbam v naseljih Razori in Stranska vas. Drugih stavb z varovanimi prostori v 

vplivnem območju posega ni. Podatki o številu stanovanjskih stavb in prebivalcev s stalnim 

prebivališčem v 10, 25 in 50 m pasu od meje območja gradbišča, gradbiščnih poti in dovoznih cest so 

v spodnjih tabelah. Namenska raba stavb je določena na podlagi atributov Registra nepremičnin, 

Katastra stavb (GURS, marec 2021) in na podlagi terenskega ogleda, podatki o številu prebivalcev so 

povzeti po Centralnem registru prebivalcev (MNZ, marec 2021). 

 

V 10 m pasu ob gradbišču leži skupno 11 stanovanjskih stavb z 42 stalno prijavljenimi prebivalci, v 25 

m pasu 25 stavb s 84 prebivalci, v 50 m pasu pa 42 stavb s 154 prebivalci 10 m pasu ob gradbiščnih 

poteh ležita skupno 2 stanovanjski stavbi s 4 stalno prijavljenimi prebivalci, v 25 m pasu 9 stavb z 31 

prebivalci, v 50 m pasu pa 34 stavb s 133 prebivalci. 

 

Podatki o številu stanovanjskih stavb in prebivalcev s stalnim prebivališčem v 10, 25 in 50 m pasu od 

meje območja gradbišča, gradbiščnih poti in dovoznih cest so v spodnjih tabelah.  

 
Tabela 45: Število stanovanjskih stavb in število prebivalcev v vplivnem območju gradbišča ter 

gradbiščnih poti  

  Gradbiščni platoji Gradbiščne poti 

Id_stat Območje 10 m  25 m  50 m  10 m  25 m  50 m  

Stavbe z varovanimi prostori 

1 Zadrževalnik Razori 0 0 2 0 0 1 

2 Ureditev Gradaščice 3 4 4 0 1 2 

3 Ureditev Ostrožnika 3 6 14 1 4 10 
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4 Izvedba prestavitve Horjulke  4 13 18 1 3 17 

5 Dvig lokalne ceste Bokalci – Stranska vas 1 2 4 0 1 4 

Skupaj stavb z varovanimi prostori 11 25 42 2 9 34 

Prebivalci  

1 Zadrževalnik Razori 0 0 5 0 0 4 

2 Ureditev Gradaščice 20 23 23 0 10 17 

3 Ureditev Ostrožnika 12 21 49 4 12 37 

4 Izvedba prestavitve Horjulke  9 39 69 0 8 67 

5 Dvig lokalne ceste Bokalci – Stranska vas 1 1 8 0 1 8 

Skupaj prebivalcev 42 84 154 4 31 133 

 

Ob dovoznih cestah leži na obravnavanem območju v 10 m pasu skupno 11 stanovanjskih stavb z 49 

stalno prijavljenimi prebivalci, v 25 m pasu 46 stavb s 170 prebivalci, v 50 m pasu 96 stavb s 385 

prebivalci. Največ stavb in prebivalcev je ob regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica – LJ (Dolgi 

most). 

 
Tabela 46:Število stanovanjskih stavb in število prebivalcev v vplivnem območju dovoznih poti  

  Dovozne poti 

Id_stat Območje 10 m  25 m  50 m  

Stavbe z varovanimi prostori 

1 R3-641/1369 Ljubljanica–LJ (Dolgi most) 8 38 72 

2 Lok. cesta Dobrova - Stranska vas 0 3 10 

3 Lokalna cesta za Razori 2 4 9 

4 Lok. cesta Bokalci - Stranska vas 1 1 5 

Skupaj stavb z varovanimi prostori 11 46 96 

Prebivalci 

1 R3-641/1369 Ljubljanica–LJ (Dolgi most) 29 132 288 

2 Lok. cesta Dobrova - Stranska vas 0 13 39 

3 Lokalna cesta za Razori 10 15 31 

4 Lok. cesta Bokalci - Stranska vas 10 10 27 

Skupaj prebivalcev 49 170 385 

 

Gradbiščni transport 

Transport za potrebe gradnje se bo odvijal na vseh gradbiščnih odsekih. Za dovoz zemeljskega 

materiala za gradnjo visokovodnega nasipa in materiala za gradnjo objektov bo uporabljena obstoječa 

javna cestna infrastruktura, na območju gradbišča bodo izvedene začasne transportne poti, ki so 

predvidene v okviru meje DPN (po trasi nasipa in ob njem ter neposredno ob vodotokih). Do 

gradbišča so predvideni štirje dostopi: 

o Spodnji Razori od regionalne ceste po lokalni cesti mimo plinske postaje do čelnega dela 

pregrade, 

o od ceste Bokalci – Stranska vas za levi bok pregrade (levo od prelivnega objekta), 
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o po trasi razbremenilnika Horjulke med Razori in bencinsko črpalko,  

o od regionalne ceste Dobrova – Polhov Gradec po lokalni cesti Dobrova – Stranska vas in nato 

po trasi VV nasipa oziroma tik ob nasipu. 

Količina transporta je določena na podlagi podatkov o količini gradbenega in odpadnega materiala iz 

Načrta organizacije gradbišča in dostopnih poti. V času gradnje bo glede na predvideno dinamiko 

gradnje dnevno število prevozov (v obe smeri) na posamezni gradbiščni cesti dosegalo (faze se bodo v 

posameznih mesecih izvajale istočasno):  

o zadrževalnik Razori: 69 prevozov/dan, skupno 10.033 prevozov v 12 mesecih, 

o ureditev Gradaščice: 28 prevozov/dan, skupno 1.052 prevozov v 3 mesecih, 

o zadrževalnik Ostrožnika: 8 prevozov/dan, skupno 578 prevozov v 6 mesecih, 

o izvedba prestavitve Horjulke: 54 prevozov/dan, skupno 2.009 prevozov v 3 mesecih, 

o dvig lokalne ceste Bokalci – Stranska v.: 11 prevozov/dan, skupno 270 prevozov v 2 mesecih. 

Ocena obremenitve s hrupom med gradnjo 

Obremenjevanje okolja s hrupom med gradnjo bo časovno omejeno (od 6. do 18 ure za običajno 

gradnjo ter od 6. do 16. ure za impulzne vire hrupa), med intenzivnimi deli (zemeljska dela, rušitve, 

pilotiranje) pa je pri najbolj izpostavljenih stanovanjskih območjih ob gradbišču in v neposredni 

bližini transportnih poti občasno pričakovana povečana obremenitev okolja s hrupom.  

 

Za gradbišče ni točnih podatkov o številu in vrsti uporabljene gradbene mehanizacije, saj uporabljajo  

izvajalci različne tehnologije gradnje, različno število gradbenih strojev in različno organizirajo 

gradbišča, zato bodo bolj natančne ocene možne v fazi PZI, načeloma pa bo v uporabi naslednja 

gradbena mehanizacija: bager, buldožer, kamion, valjar, finišer. Izvajalec gradbenih del na podlagi 

predvidenega načina gradnje (terminska opredelitev gradnje, ipd.), tehnologije gradnje ter načrta 

organizacije gradbišča, izdela Elaborat izvajanja vplivov na okolje med gradnjo, v katerem natančno 

opredeli vpliv na obremenitev s hrupom glede na način in tehnologijo gradnje in organizacijo 

gradbišča in potrebne omilitvene ukrepi.  

 

Obremenitev s hrupom med gradnjo je ocenjena na podlagi predvidenega scenarija in terminskega 

plana gradnje v Načrtu organizacije gradbišča. V Načrtu so opredeljeni dinamika gradnje po 

posameznih odsekih, splošni način izvedbe, količina viškov izkopnega in potrebnega gradbenega 

materiala ter s tem povezani prevozi po gradbišču in po dovoznih cestah v širši okolici gradbišč. 

 

Dovoljenje zvočne moči delovnih naprav, ki bodo v uporabi za gradnjo, so določene v Pravilniku o 

emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in so v spodnji tabeli. Za računsko oceno 

obremenitve s hrupom zaradi obratovanja gradbišča so upoštevane izkustveno določene povprečne 

vrednosti zvočnih moči.  
 

Tabela 47: Mejne ravni zvočne moči gradbene mehanizacije po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se 

uporabljajo na prostem 

Vrsta stroja Neto moč (P) v kW 
Dovoljena raven zvočne moči 

v dB/1 pW 

Stroji za kompaktiranje (vibracijski valjarji, 

vibracijske plošče in vibracijski bati) 

P ≤ 8 

8 < P ≤ 70 

P > 70 

105 

106 

86 + 11 lg P 

Buldožerji na gosenicah, nakladalniki na 

gosenicah, bagri - nakladalniki na gosenicah 

P ≤ 55 

P > 55 

103 

84 + 11 lg P 

Bagri na kolesih, bagri nakladalniki, stroji za 

kompaktiranje (nevibracijski), stroj za 

polaganje asfalta  

P ≤ 55 

P > 55 

101 

82 + 11 lg P 

 * buldožerji 

 ** bagri 
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Za večja gradbena dela se v splošnem uporablja bagre z močjo motorja med 85 in 200 kW, buldožerje 

z močjo med 90 in 115 kW ter vibracijske valjarje z močjo do 150 kW. Na podlagi določil Pravilnika 

o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ter rezultatov meritev zvočnih moči delovnih 

strojev pri različnih režimih obratovanja na gradbišču (Izvedba monitoringa vplivov na okolje med 

gradnjo, izboljšanje poplavne varnosti in utrditev struge Meže, Epi Spektrum d.o.o., št. 2014-

024/MONI, maj 2015) so bila v računskem modelu za posamezni stroj upoštevane naslednje vrednosti 

zvočne moči: 

o bager in buldožer: Lw = 105 dB(A) 

o bager za rušenje: Lw = 115 dB(A) 

o bager s pnevmatskim kladivom (piker): Lw = 115 dB(A) 

o stroj za sidranje in uvrtavanje pilotov: Lw = 115 dB(A) 

o valjar: Lw = 105 dB(A) 

Občasno bodo na gradbišču v uporabi še naslednje naprave, ki so viri hrupa: avtodvigala, grederji, 

finišerji, mešalci betona ter tovornjaki prekucniki za transport materiala, katerih zvočna moč ne 

presega 100 dB(A).  

 

Zvočna moč gradbišča kot ploskovnega vira hrupa je bila določena na podlagi vrste gradbenih del, 

podatkov o zvočni moči predvidene gradbene mehanizacije ter predvidenega časa obratovanja.  

Območje gradnje bo obsegalo izgradnjo suhega zadrževalnika in ureditve/regulacije Gradaščice, 

Ostrožnika ter Horjulke, kjer bodo dela potekala v zaporednih časovnih obdobjih vzdolž linije 

gradbišča. Hrupna gradbena dela na posameznem ožjem območju se bodo tako izvajala največ do 1 

mesec, povprečne letne obremenitve s hrupom bodo zaradi tega bistveno manjše od obremenitev v 

času intenzivnih gradbenih del (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje).  

 

Glede na predvideno vrsto in dinamiko gradbenih del so ocenjene zvočne moči na posameznih delih 

gradbišča naslednje: območja za zemeljska dela: 64 dB(A) v času trajanja najbolj intenzivnih del (1 

mesec), ter 58 dB(A) za celoletno povprečje, območja za hrupnejša gradbena dela (rušitve, 

pilotiranje)): 73 dB(A) v času trajanja najbolj intenzivnih del (1 mesec) ter 62 dB(A) za celoletno 

povprečje.  

 

Pri rušitvah mostov in pilotiranju je upoštevan tudi dodatni prispevek zaradi impulznega hrupa.  

 

Vpliv gradbenih del in transporta materiala na obremenitev s hrupom pri najbolj izpostavljenih 

stanovanjskih stavbah ob gradbiščih je ocenjen z modelnim izračunom. Modelni izračun je bil izveden 

po standardu SIST ISO 9613:1997 za gradbene stroje in po smernici XPS 31-133 za transport. 

Uporabljen je bil verificiran programski paket IMMI-2018. Postopek ocenjevanja je obsegal: 

o izdelavo modela terena na območju gradbišča ob upoštevanju obstoječe pozidave; 

o izdelavo akustičnega modela z upoštevanjem internih transportnih poti kot prometnic in 

gradbene mehanizacije kot površinskega vira hrupa; 

o določitev zvočne moči gradbiščnih poti in zvočne moči aktivne površine gradbišča na podlagi 

podatkov o zvočni moči običajno uporabljene gradbene mehanizacije ter predvidenega časa 

obratovanja; 

o računsko oceno obremenitve s hrupom pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori 

o pri računski oceni je bilo na vseh območjih upoštevano, da bodo obsežnejša gradbena dela 

(vsa dela, kjer obratuje težka gradbena mehanizacija (bagri, buldožerji) in običajno vključujejo 

predvsem zemeljska dela) in transport potekala 25 dni v mesecu (brez nedelj), do 12 ur v 

dnevnem času med 6. in 18. uro. Gradbišče bo ob sobotah obratovalo le do 16. ure. 

o stroji na gradbišču bodo obratovali s polno močjo največ 75 % delovnega časa. 

Ocenjeni so neposredni in kumulativni vplivi gradnje: 

- neposredni vpliv obratovanja gradbišča, 

- neposredni vpliv zaradi transporta za potrebe gradnje, 
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- ocena skupne obremenitve okolja s hrupom zaradi obratovanja obstoječega cestnega omrežja 

in dodatnega transporta za potrebe gradnje. 

Pri oceni neposrednega in kumulativnega vpliva gradbišča na obremenitev okolja s hrupom je bila 

ločeno določena: 

o povprečna letna obremenitev z upoštevanjem časa obratovanja posameznega dela gradbišča, 

o obremenitev s hrupom v času maksimalne obremenitve. 

Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbišča je ovrednotena glede na mejne vrednosti za 

gradbišče, neposredna obremenitev zaradi transporta za potrebe gradnje po javnih cestah in skupna 

obremenitev s hrupom zaradi prometa glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa za linijske vire hrupa. 

Mejne vrednosti za gradbišče in za linijske vire hrupa na območjih s III. stopnjo varstva pred hrupom 

so enake. 

 

Neposredna obremenitev zaradi obratovanja gradbišča 

Neposredna obremenitev zaradi obratovanja gradbišč je bila določena pri vseh stavbah z varovanimi 

prostori, ki ležijo v vplivnem območju gradbišča in gradbiščnih poti. Pri oceni je upoštevano 

obratovanje gradbiščne mehanizacije ter internih gradbiščnih poti na posameznem gradbiščnem 

platoju. V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se za vrednotenje kazalcev 

hrupa upošteva dolgoročna povprečna raven hrupa, izračunana na letni ravni (365 dni).  

 

Vrednosti kazalcev hrupa v času najbolj intenzivnih gradbenih del (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) 

in za čas letnega povprečja so dodatno določene v imisijskih računskih točka pri 21 najbližjih 

stanovanjskih stavbah v višini najvišje bivalne etaže vrednosti so prikazane v spodnji tabeli. 

 

V času intenzivne gradnje (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) bo dnevna raven hrupa pri najbližjih 

stavah z varovanimi prostori med 51 in 63 dB(A), na letnem povprečju pa obremenitev s hrupom pri 

najbližjih stavbah ne bo presegala 60 dB(A). Na letnem povprečju mejna vrednost ne bo presežena pri 

nobeni stavbi. Prav tako ne bo pri nobeni stavbi z varovanimi prostori presežena mejna konična raven 

hrupa za gradbišče.  

 
Tabela 48: Obremenitev s hrupom zaradi obratovanja gradbišča, povprečne letne obremenitve in 

obremenitve v času intenzivne gradnje 

Imisijska računska točka Gradbišče Letno povprečje Čas intenzivne gradnje 

Ozn Naslov 
Oddalj. 

grad. (m) 

Odd. tr. 

pot (m) 
Ldan Ldvn Ldan Ldvn 

IM01 Razori 12 12 14 57 54 60 57 

IM02 Razori 11A 3 6 60 57 63 60 

IM03 Stranska vas 38 5 18 55 52 58 55 

IM04 Razori 16 3 23 55 52 58 55 

IM05 Razori 18 8 23 53 50 56 53 

IM06 Stranska vas 33 3 14 55 52 58 55 

IM07 Stranska vas 32 17 30 50 47 53 50 

IM08 Stranska vas 50 18 32 53 50 56 53 

IM09 Stranska vas 51 16 34 52 49 55 52 

IM10 Stranska vas 1b 3 6 55 52 58 55 

IM11 Stranska vas 13 11 18 53 50 56 53 

IM12 Stranska vas 1 10 13 52 49 55 52 
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Imisijska računska točka Gradbišče Letno povprečje Čas intenzivne gradnje 

Ozn Naslov 
Oddalj. 

grad. (m) 

Odd. tr. 

pot (m) 
Ldan Ldvn Ldan Ldvn 

IM13 Polhograjska c. 41, Dobrova 86 7 54 51 57 54 

IM14 Horjulska 8, Dobrova 84 88 48 45 51 48 

IM15 Polhograjska c. 26, Dobrova 53 37 52 49 55 52 

IM16 Polhograjska c. 18, Dobrova 60 51 52 49 55 52 

IM17 Razori 24 7 28 56 53 59 56 

IM18 Razori 23 10 33 55 52 58 55 

IM19 Razori 22 14 34 55 52 58 55 

IM20 Polhograjska c. 6, Dobrova 25 38 53 50 56 53 

IM21 Polhograjska c. 4, Dobrova 10 18 55 52 58 55 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za gradbišče  65 65 / / 

 

Neposredni vpliv zaradi transporta 

Transportne poti bodo povezovale gradbišče z lokacijami za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov, 

lokacijo Mali Graben, od koder bodo vozili manjkajoči material za zadrževalnik Razori, lokacijo 

predelave gradbenih odpadkov ali odvzem materiala (kamnolomi) ter z betonarnami. Transport med 

lokacijami odvzema ali odlaganja materiala ter med deli gradbišča bo potekal po regionalnih cestah, 

neposreden dovoz pa večinoma po lokalnih cestah znotraj meje posega.  

 

Predviden je odvoz manjšega dela zemeljskih izkopov, opredeljenih kot gradbeni odpadek št. 17 05 

04, ki je poraščen/okužen z invazivnimi rastlinami, s strani ARSO pooblaščenim prevzemnikom. 

Večino zemeljskih izkopov se bo porabilo na območju gradbišča investitorja (za izvedbo nasipov). 

Gradbene odpadke, ki bodo nastali pri rušitvi mostov na Ostrožniku, bo prevzel s strani ARSO 

pooblaščen prevzemnik oz. predelovalec tovrstnih gradbenih odpadkov.  

 

Prevoz do gradbišča bo potekal po regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) ter po 

lokalnem cestnem omrežju za naselja Razori in Stranska vas. 

 

Pri izračunu neposredne in celotne obremenitve s hrupom zaradi transporta je upoštevan predviden 

prevoz za potrebe gradnje po državnem in lokalnem cestnem omrežju. Obremenitev s hrupom bo 

povečana le v dnevnem obdobju, ko bo transport za potrebe gradnje dovoljen. 

 

Transport za potrebe gradnje se bo na vseh predvidenih cestah odvijal do 24 mesecev. V času gradnje 

bo glede na predvideno dinamiko gradnje dnevno število prevozov po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–LJ (Dolgi most) dosegalo 33 prevozov dnevno, skupno pa je v 24 mesecih predvideno 

10.012 prevozov težkih tovornih vozil. Na lokalnih cestah za naselja Stranska vas in Razori bo gostota 

prevozov dosegala med 11 in 21 prevozov dnevno.  

 

Glede na predvideno količino prevoženega materiala in predvideno dinamiko prevozov neposredna 

obremenitev zaradi transporta za potrebe gradbišča ne bo nikjer presegala mejnih vrednosti za linijske 

vire hrupa.  

 

Celotna obremenitev s hrupom 

V nadaljevanju je ocenjen kumulativni vpliv obremenitve okolja s hrupom zaradi obstoječega cestnega 

omrežja ter dodatnih prevozov za potrebe gradnje. Vpliv transporta in obratovanja gradbišča na 
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povečanje celotne obremenitve s hrupom je ocenjen na podlagi primerjave števila preobremenjenih 

stavb z varovanimi prostori v obeh primerih.  

 

Prometne obremenitve regionalne ceste R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) so povzete po 

podatkih DRSI za leto 2019 in so v spodnji tabeli. Na lokalnih cestah za naselje Razori in Stranska vas 

povprečna letna gostota prometa v obstoječem stanju po oceni ne presega 750 vozil. V tabeli so tudi 

podatki o dodatnem številu prevozov v času gradnje; ta se bo odvijal izključno v dnevnem obdobju. 

 
Tabela 49: Promet v letu 2019 ter gostota prevozov tovornih vozil za potrebe gradnje (število 

prevozov/dan) 

Št Cesta PLDP Lahka Težka 
Skup. št. 

prevozov 

Pov. št. 

prev./dan* 

1 R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) 8.101 7.911 190 10.012 33 

* - število dodatnih prevozov težkih tovornih vozil med gradnjo 

 

Transport za potrebe gradnje se bo na vseh predvidenih cestah odvijal do 24 mesecev. V času gradnje 

bo glede na predvideno dinamiko gradnje dnevno število prevozov po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–LJ (Dolgi most) dosegalo 33 prevozov dnevno, skupno pa je v 24 mesecih predvideno 

10.012 prevozov težkih tovornih vozil. Prevoz tovornih vozil za potrebe gradnje bo na regionalnem 

cestnem omrežju v dnevnem času povečal emisijo hrupa. V času gradnje se bo emisija hrupa cestnega 

prometa v dnevnem obdobju na R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) povečala do 0,3 dB(A).  

 

V času gradnje bodo dodatno najbolj obremenjene lokalne ceste, po katerih je v obstoječem stanju 

malo prometa težkih tovornih vozil. Največje povečanje bo na slepi lokalni cesti (mimo stavb Razori 

16, 16b in 18) za dostop do čela nasipa zadrževalnika, kjer v obstoječem stanju razen dovoza za 

potrebe kmetijske dejavnosti lokalnih prebivalcev (3 hiše) praktično ni drugega prometa, v času 

gradnje pa bo cesta po oceni dnevno obremenjena z 21 težkimi tovornimi vozili, skupno 6.218 

prevozov v 24 mesecih.  

 

Glede na izhodiščno stanje v letu 2019 pri upoštevanju predvidenega scenarija in dinamike gradnje 

zaradi gradbiščnega transporta po lokalnem in državnem cestnem omrežju pri nobeni stavbi z 

varovanimi prostori ne bo dodatno presežena mejna vrednost kazalca hrupa za linijske vire hrupa. 

 

Območja s pričakovano povečano obremenjenostjo s hrupom v času gradnje 

Na celoletnem povprečju mejna vrednost kazalca dnevnega hrupa, ki ga bo povzročalo gradbišče, ne 

bo presežena pri nobeni stavbi z varovanimi prostori. V času najbolj intenzivnih gradbenih del 

(zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) pa bo dnevna raven hrupa pri najbližjih stanovanjskih stavbah 

povečana  in bo pri najbolj obremenjeni stavbi 63 dB(A). Vpliv gradnje na ožjem območju ob 

gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem vplivnem območju pa bo prisoten tudi daljinski 

vpliv zaradi prevozov gradbenega in viškov izkopnega materiala, vpliv bo kratkoročen.  

Območja, kjer je pričakovano največje povečanje obremenitve okolja s hrupom med gradnjo, so: 

o gradnja zadrževalnika Razori in ureditev Gradaščice: stanovanjske stavbe Razori 16, 16b in 18 

ter Stranska vas 38, 

o ureditev Ostrožnika: stanovanjske stavbe Stranska vas 1, 1b, 13, 50 in 51, 

o prestavitev Horjulke: stanovanjske stavbe Polhograjska c. 4, Razori 22, 23, 24 ter Razori 11A 

in 12. 

Prevladujoči viri hrupa na navedenih območji bodo bager s hidravličnim kladivom (rušitev mostov) ter 

uvrtanje pilotov, kar lahko povzroča tudi hrup z impulzno karakteristiko. Na teh območjih je 

predvidena časovna omejitev del, ki povzročajo impulzni hrup hrupa, na dnevno obdobje med 8. in 16. 

uro. Zaradi dodatnega transporta v času gradnje po dovoznih cestah se bo delno povečala celotna 

obremenitev okolja ob državnem in lokalnem cestnem omrežju, vendar se glede na obstoječe stanje 
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število preobremenjenih stavb ne bo povečalo. Prostorska porazdelitev povprečne letne obremenitve s 

hrupom (obremenitev površin) ter območja s povečano obremenitvijo s hrupom so prikazana na 

spodnjih slikah. 

 

Območje vpliva na obremenitev s hrupom med gradnjo za dnevno obdobje je prikazano v prilogi G.1 

Elaborata ocene obremenitve okolja s hrupom. 

 

Za območja ob gradbišču mora v skladu z Zakonom o varstvu okolja izvajalec gradbenih del 

zagotoviti, da obremenitev okolja med gradnjo ne bo presegala mejnih vrednosti oz. zagotoviti 

ustrezne ukrepe za omilitev vplivov. 

 

Skupen neposreden vpliv gradnje na obremenitev s hrupom je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov kot nebistven (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na ožjem območju. Posegi se predvidoma ne bodo izvajali sočasno, zato 

kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

 
Slika 33: Obremenitev s hrupom v času gradnje, povprečne letne obremenitve, Ldan 
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Slika 34: Območja s povečano obremenitvijo s hrupom v času gradnje 

 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Med obratovanjem bodo na območju novega zadrževalnika občasno obratovale zapornice s 

pripadajočo strojno opremo. Vse naprave bodo locirane v zaprtih prostorih, obratovale bodo le 

občasno po potrebi, njihov vpliv na obremenitev s hrupom bo zanemarljiv. 

 

Med obratovanjem vplivov na obremenitev okolja s hrupom ne bo. 

 

Skupnega vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na obremenitev s hrupom, ki lahko 

vplivajo na zdravje ljudi ne bo (ocena A). 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih vplivov ne bo (ocena A). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 
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5.2.1.2. Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi 

 

Vplivi med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Vpliv posega na okolje za Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi je podrobneje opisan v 

poglavju 5.2.6 Zrak. 

 

Skupen vpliv v času gradnje na emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi je ocenjen kot 

zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov kot nebistven (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na ožjem območju. Posegi se predvidoma ne bodo izvajali sočasno, zato 

kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Presojane ureditve med obratovanjem ne bodo povzročale emisij v zrak. Predvideni poseg po izgradnji 

ne bo vplival na spremembo kakovosti zraka. 

 

Skupnega vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na emisije v zrak, ki lahko vplivajo 

na zdravje ljudi, ne bo (ocena A). 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih vplivov ne bo (ocena A). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.1.3. Vibracije 

 

Vplivi med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Vpliv vibracij na gradbišču najbližje stavbe bo največji v času rušenja obstoječih objektov (mostovi), 

utrditev brežin s skalami ali lesenimi piloti ter pri gradnji iztočnega objekta zadrževalnika Razori 

(pilotiranje za temelje), povečan pa bo tudi na območju ob transportnih poteh za potrebe gradnje. 

 

Vpliv gradnje na ožjem območju ob gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem vplivnem 

območju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozov gradbenega in viškov izkopnega 

materiala, vpliv bo kratkoročen.  

 

Vibracije, ki jih bodo povzročala gradbena dela, bodo impulznega in kratkotrajnega značaja, v manjši 

meri bodo trajale daljše obdobje. Vibracije impulznega značaja bodo nastale predvsem pri rušitvah 

obstoječih mostov na Ostrožniku. Intenziteta vibracij je v tem primeru sorazmerna kvadratu energije, 

ki se pri posameznem dogodku sprosti v tla, dejanske vibracije v opazovanem objektu pa so odvisne v 

prvi vrsti od lokalnih geoloških razmer. Vir vibracij na območju gradbišča in gradbiščnih poti bo lahko 

tudi vožnja težkih gradbenih strojev in tovornih vozil po neravni podlagi. Občasne stacionarne 

vibracije nastajajo pri uporabi stresalnikov in strojev za komprimiranje podlage kot so vibracijski 

valjarji in nabijala (vibronabijač). 

 

Povečanje obremenitve okolja vibracijami med gradnjo je pričakovani med intenzivnimi gradbenimi 

deli (rušitvena dela, pilotiranje ter utrjevanje nasipov) pri vseh objektih, ki so oddaljeni manj kot 10 m  
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od roba gradbišč in transportnih poti po lokalnem cestnem omrežju. Ob obstoječem državnem cestnem 

omrežju bo med izvajanjem transporta za potrebe gradbišča vpliv vibracij zaradi večinoma dobro 

utrjenega vozišča majhen in po oceni ne bo povzročal poškodb na objektih. V 10 m pasu ob gradbišču 

in ob transportnih poteh (Dobrova - Stranska vas, LC za Razori, Bokalci - Stranska vas) leži skupno 

12 stanovanjskih stavb z 42 stalno prijavljenimi prebivalci. Območja posega, kjer je pričakovano 

največje povečanje z vibracijami med gradnjo in transportom po lokalnem cestnem omrežju, so: 

o gradnja zadrževalnika Razori in ureditev Gradaščice: stanovanjske stavbe Razori 16, 16b in 18 

ter Stranska vas 38, 

o dvig LC Bokalci – Stranska vas: Stranska vas 33 

o ureditev Ostrožnika: stanovanjske stavbe Stranska vas 1, 1b, 13 

o prestavitev Horjulke: stanovanjske stavbe Polhograjska c. 4, 23, 24 ter Razori 11A  

Vpliv vibracij bo največji na starejše stavbe v neposredni bližini gradbišča in predvidenih dovoznih 

cest. V oddaljenosti 10 m od obstoječega lokalnega cestnega omrežja, po katerem je predviden 

transport za potrebe gradnje, leži ob lokalni cesti Dobrova – Stranska vas en objekt, ki je evidentiran v 

Registru kulturne dediščine RS (Kapelica - EŠD 17191), objekt je prikazan v spodnji tabeli. 

 
Tabela 50: Objekti v bližini dovoznih cest za potrebe gradbišča, ki so evidentirani v Registru kulturne 

dediščine RS 

Št. EŠD Ime, opis Naselje Tip 

Lokalna cesta Dobrova – Stranska vas 

1 17191 Kapelica Matere božje Stranska vas sakralna stavbna dediščina 

 

Zaradi majhne gostote prometa je ocenjeno, da je tveganje za nastanek poškodb stavb pri normalni 

vožnji (skladna s hitrostnimi omejitvami ) in standardnih tovornih vozilih (bruto teža polno 

naloženega tovornjaka ne presega zakonsko določenih omejitev) zanemarljivo. 

 

Ocena vpliva 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Vpliv gradnje na ožjem območju ob gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem vplivnem 

območju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozov gradbenega in viškov izkopnega 

materiala, vpliv bo kratkoročen. Povečanje obremenitve okolja vibracijami med gradnjo je pričakovani 

pri vseh objektih, ki so oddaljeni manj kot 10 m od roba gradbišč in transportnih poti. 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na ožjem območju. Posegi se predvidoma ne bodo izvajali sočasno, zato 

kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

Vpliv vibracij med gradnjo je ocenjen kot majhen (ocena C1), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo 

vpliv nebistven. 

 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Obravnavani poseg med obratovanjem ne bo obremenjeval okolja z vibracijami. 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih ali sinergijskih vplivov med obratovanjem ne bo (ocena A). 

 

Obravnavani posegi med uporabo, obratovanjem in trajanjem posega ne bodo obremenjevali okolja z 

vibracijami. Negativnih vplivov ne bo (ocena A). 
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Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.1.4. Poplavna in erozijska varnost 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Med izvedbo gradbenih del se hidravlične razmere, ki bi vplivale na poplavnost in s tem na poplavno 

ogroženost objektov, dejansko ne bodo spremenile. Med gradnjo lahko ob nastopu visokih vod pride 

do manjših odtekanj ali preusmeritev, ki pa s primernim pristopom h gradbenim delom ne bodo imela 

negativnega vpliva (začasen vpliv). Med gradnjo se ne sme zmanjševati sedanja pretočnost rečne 

struge in poplavnih koridorjev. Predvsem je treba vse začasne lokacije skladiščenja zemeljskih 

izkopov zaščititi oz. umestiti tako, da ne povzročajo preusmeritev poplavnih tokov proti urbanim 

območjem, oziroma da se s posegi poplavne vode vračajo nazaj v strugo. 
 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Vpliv obravnavanih ureditev na poplavno in erozijsko varnost med gradnjo je ocenjen kot majhen 

(ocena C1), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven. 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Iz spodnje slike so vidne razlike med površinami poplavnega območja pri pretokih s stoletno povratno 

dobo v obstoječem stanju in površinami poplavnega območja pri pretokih s stoletno povratno dobo po 

izvedenih posegih (predvideno stanje). 

 

 
Slika 35: Prikaz poplavnega območja pri pretokih s stoletno povratno dobo v obstoječem stanju in po 

izvedenih posegih (predvideno stanje 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                              138 

 

V nadaljevanju navedeni podatki in prikaz razredov poplavne nevarnosti so povzeti po študiji - 

Izdelava kart poplavne nevarnosti na območju DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 

Ljubljane (Model 1- načrtovano stanje), ki so jih izdelali v podjetju IZVO-R d.o.o., septembra 2012 

(Št. načrta A71-FR/09). 

 

Zaključki elaborata za obravnavano območje navajajo: 

- pri Q10 in Q100 bo z ureditvami po DPN urbaniziranim območjem zagotovljena varnost pred 

poplavo (območja se več ne bodo nahajala v razredih velike, srednje ali majhne poplavne 

nevarnosti). 

- pri Q500 bo cesta Ljubljana-Razori-Dobrova preplavljena na več mestih, poplavljeno bo celotno 

dolinsko dno ob Gradaščici in Horjulki, poplava se širi tudi južno od ceste Ljubljana-Razori, 

izračunan doseg poplave je manjši kot pri obstoječem stanju, preprečeno je tudi prelivanje ceste 

proti Kozarjam.  

- V razred preostale nevarnosti so uvrščena vsa območja, ki so znotraj dosega poplave Q500 za 

obstoječe stanje (brez upoštevanja načrtovanih ureditev). 

- Z izračuni v tem elaboratu so dokazali, da se z zadrževalnikom Razori lahko doseže zmanjšanje 

konice pri povratni dobi Q100 na projektni pretok upoštevan pri načrtovanju regulacije Malega 

grabna skozi Ljubljano. Optimizacija obratovanja zaporničnih objektov za maksimiranje učinka 

zadrževanja (še nižja konica na vtoku v Ljubljano predvsem pa čim večji vpliv na zmanjšanje 

konice pri pretokih višjih od Q100) pa je predmet nadaljnjih faz.  

 

Na spodnji sliki je podan prikaz razredov poplavne nevarnosti obravnavanega območja po izvedenih 

posegih.  

 

 
Legenda: 

 
Slika 36: Razredi poplavne nevarnosti za načrtovano stanje (vir: IZVO-R, september 2012) 
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Kumulativni vplivi 

Iz Uredbe o državnem prostorskem načrtu za načrtovani prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice 

(Uradni list RS, št. 17/15) je razvidno, da je poseg predviden na način, da negativnih vplivov na 

poplavno in erozijsko varnost območja ne bo. Povezani posegi na Malem grabnu, Gradaščici, Božni, 

Mali vodi in na ostalih hudourniških vodotokih bodo prispevali k izboljšanju poplavne varnosti 

porečja. Vpliv bo pozitiven (ocena A). 

 

Ker bo število poplavno ogroženih objektov na obravnavanem območju manjše, ocenjujemo, da bo 

vpliv obravnavanih ureditev na poplavno in erozijsko varnost med obratovanjem pozitiven (ocena A). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.1.5. Pitna voda 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Posegi niso predvideni na vodovarstvenih območjih pitne vode.  

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Negativnega vpliva obravnavanih ureditev na pitno vodo med gradnjo ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Posegi niso predvideni na vodovarstvenih območjih pitne vode. Negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih vplivov ne bo (ocena A). 

 

Negativnega vpliva na pitno vodo med obratovanjem ne pričakujemo (ocena A).  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.2. NARAVA 

5.2.2.1. Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi  

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Splošni vplivi 

Med izvedbo vodnogospodarskih ureditev (poglobitve in širitve strug, sanacija obrežnih zavarovanj) 

bo prišlo do začasnega negativnega vpliva na vodne organizme. V času gradbenih del v strugi se bodo 

dolvodno sproščale suspendirane snovi, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe na dihalih vodnih 

organizmov (začasen, kratkotrajen, daljinski vpliv). Kaljenje bodo lahko povzročala tudi gradbena 

dela na brežinah (npr. utrjevanje brežin, ureditve struge). Gradnja v času drstenja rib bi lahko imela, 

neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije rib. Zmotila bi potek razmnoževanja in s tem 

začasno vplivala na velikost lokalnih populacij (bi jih zmanjšala). 
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Gradbena dela v vodotoku in na brežinah bi lahko v primeru neustreznega ravnanja ali nesreče 

onesnažila vodo z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene 

mehanizacije (začasen, daljinski vpliv). 

 

Ob gradbenih delih bo prišlo do povečane obremenjenosti okolja s hrupom in povečane prisotnosti 

človeka. To lahko moti vsakodnevni ritem živali in obrede kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, 

prehranjevanje in podobno (posreden, daljinski, začasen vpliv). Negativen vpliv zaradi hrupa bo 

deloval predvsem na sesalce in ptice. Na območju Gradaščice je prisotna vidra, ki je predvsem nočno 

aktivna. Ker je gradnja predvidena le v dnevnem času, bo vpliv na vidro zmeren. Gradnja in 

odstranjevanje vegetacije v času gnezdenja ptic bi lahko imela neposredne, daljinske in začasne vplive 

na populacije ptic. Zmotila bi potek razmnoževanja in s tem začasno vplivala na velikost lokalnih 

populacij (bi jih zmanjšala).  

 

 

V primeru neustreznega osvetljevanja gradbišča, bi svetlobno sevanje motilo življenjske cikle 

(razmnoževanje, selitve, prehranjevanje…) ptic, netopirjev, žuželk in drugih, predvsem nočno in 

večerno aktivnih živali (posreden, začasen vpliv). 

 

Gradnja zadrževalnika Razori 

Zaradi izgradnje visokovodnega nasipa, pregrade in zaporničnega objekta zadrževalnika bo fizično 

uničenih tudi cca 1,4 ha lesne obrežne vegetacije Horjulke, Gradaščice in Ostrožnika, ki predstavlja po 

evropski Direktivi o habitatih visoko vrednoteni prednostni habitatni tip Obrečna vrbovja, jelševja in 

jesenovja (EU koda 91E0*) (neposreden, trajen vpliv). Del rokavov sedanje trase Horjulke, skupaj z 

lesno obrežno vegetacijo bo predvidoma ohranjen, kar bo omililo negativni vpliv na biotsko pestrost 

območja. Rokavi stare struge, ki bodo povezani z dvema jarkoma, bodo delovali kot odvodni jarek za 

odtekanje vode iz depresij in po poplavah do zaporničnega objekta.  

 

Vpliv bo omiljen tudi z zasaditvijo lesnih vrst prednostnega habitatnega tipa ob novi strugi Horjulke. 

Predvidene lokacije začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa posegajo še na cca 0,35 ha evropsko 

prednostnega habitatnega tipa Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (neposreden, dolgotrajen vpliv). 

Lokacije začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa bi bilo treba umakniti izven območja evropsko 

prednostnega HT. Pri gradbenih delih na območju Gradaščice in Ostrožnika, pri katerih se bo posegalo 

v strugo in dno vodotokov, lahko pride do fizičnega uničenja osebkov navadnega (potočnega) škržka 

(Unio crassus) (neposreden, trajen vpliv). 

 

Prestavitev struge Horjulke 

Izvedba prestavitve struge Horjulke zajema odstranitev dela vegetacije, odriv rodovitne zemlje, izkop 

nove struge, izvedbo zavarovanj, preusmeritev Horjulke v novo strugo in zasip obstoječe struge. 

Zaradi zasipanja struge Horjulke bo prišlo do uničenja bentoških organizmov (začasen, dolgotrajen, 

neposredni vpliv). Prišlo bo do uničenja habitata rib in drugih vodnih in obvodnih organizmov, kar bo 

imelo začasen negativen vpliv na njihove populacije (posreden, začasen vpliv). Vpliv bo omiljen z 

sonaravno izgradnjo nove struge Horjulke. Vodni organizmi se bodo sčasoma ponovno naselili v novo 

strugo iz gorvodnih odsekov vodotokov. Sonaravne ureditve nove struge bodo prevzele svojo nalogo v 

treh do štirih letih po ureditvi. 

 

Regulacija Ostrožnika v Stranski vasi 

Pri gradbenih delih, pri katerih se bo posegalo v strugo in dno vodotoka, lahko pride do fizičnega 

uničenja osebkov navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus) (neposreden, trajen vpliv). Zaradi 

širitve struge bo fizično uničena tudi lesno obrežna vegetacija (neposreden, dolgoročen vpliv). V 

krajinsko-arhitekturnem načrtu je predvidena sanacija obvodne vegetacije, ki bo vpliv omilila. 

 

Skupen vpliv v času gradnje na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe je ocenjen kot velik, zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 
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Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Splošni vplivi 

Vzdrževalna dela v in ob vodotokih v času drsti rib bi lahko imela, neposredne, daljinske in začasne 

vplive na populacije rib. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov omejitve časa vzdrževanja na čas med 1. 

julijem in 31. oktobrom bodo vplivi majhni. Ob vzdrževalnih delih bo prišlo do povečane 

obremenjenosti okolja s hrupom in povečane prisotnosti človeka. To lahko moti vsakodnevni ritem 

živali in obrede kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in podobno (posreden, 

daljinski, začasen vpliv). Negativen vpliv zaradi hrupa bo deloval predvsem na sesalce in ptice.  

 

Odstranjevanje vegetacije v času gnezdenja ptic bi lahko imelo, neposredne, daljinske in začasne 

vplive na populacije ptic. Zmotilo bi potek razmnoževanja in s tem začasno vplivalo na velikost 

lokalnih populacij (bi jih zmanjšalo). Vpliv je mogoče omiliti z izvajanjem odstranjevanja lesne 

vegetacije izven vegetacijske sezone. 

 

Uporaba materiala ali gradbene mehanizacije s prisotnimi semeni ali vegetativnimi razmnoževalnimi 

deli invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, bi lahko povzročila širjenje tujerodnih rastlinskih vrst na še 

neprizadeta območja (posreden, trajen vpliv). Še posebej ranljivi so predeli ob vodotokih, kjer bo 

naravna vegetacija zaradi del izkrčena. Tujerodne rastlinske vrste tvorijo goste monokulturne sestoje, 

ki negativno vplivajo na rastlinsko pestrost in s tem posredno tudi na vrstno pestrost živalstva.  

 

Uporaba zemeljskih izkopov z japonskim dresnikom (Fallopia sect. Reynoutria) na območju 

visokovodnega nasipa bi lahko negativno vplivala na neprepustnost nasipa. Japonski dresnik lahko 

namreč razvije globoke korenine (več kot 2 m). 

 

Zadrževalnik Razori 

Zadrževalnik je namenjen zadrževanju visokovodnih konic Gradaščice na poplavnih območjih severno 

od Razorov in vzhodno od Dobrove. Zapiranje talne zapornice in polnjenje zadrževalnika bo 

aktivirano le pri zelo visokih skupnih pretokih Gradaščice in Horjulke na prerezu Zahodne obvoznice 

(200 m3/s). Zadrževalnik bo tako poln zelo redko in večje spremembe v rabi zemljišč na območju 

zadrževalnika ni pričakovati. Ob morebitnem zmanjšanju intenzifikacije kmetijske rabe zemljišč na 

območju zadrževalnika pa bi bil vpliv na biotsko raznovrstnost pozitiven (posreden, trajen vpliv). 

Iztočni objekt bo imel dno preliva na koti 300,00 m n.m., kar je približno dno današnje struge 

Gradaščice. Na prehodu iz odprtega v zaprti okvir bodo postavljene grobe grablje z jeklenih profilov 

pod kotom 45°. V kolikor bi bile grablje pregoste, bi lahko ovirale vodne organizme, saj bi se ti lahko 

zataknili med grablje in poginili (neposreden, trajen vpliv). Osnovno podslapje pod izpustnim deloma 

talnega izpusta bo globoko 1 m pod dnom Gradaščice in široko 11 m. Podslapje bo dolgo 40 m in 

delno v krivini. V celoti bo obloženo z oblogo iz lomljenca d>0,6m v C25/30 skupne debeline 1,0 m in 

zaključeno s talnim pragom. V primeru neustreznega projektiranja ali izvedbe, bi lahko prehod v 

podslapje in talni prag oviral prehodnost Gradaščice za ribe in druge vodne organizme (posreden, 

trajen vpliv). Vpliv je mogoče omiliti z ustreznim načrtovanjem in izvedbo preliva na način, da je 

prehod v podslapje talnega izpusta ob vseh vodostajih Gradaščice potopljen, talni prag na zaključku 

podslapja pa izveden brez stopnje. V kolikor prehodnost za ribe ne more biti zagotovljena na omenjeni 

način, se uredi ribja steza. Iztočni objekt bi v času visokih voda lahko predstavljal past za vidro. 

Objekt bi se lahko hitro napolnil z vodo, zmanjšal bi se prostor zraka na vrhu cevi, kar bi otežilo 

plavanje in zaradi velike hitrosti vode bi se osebki vidre, ki bi zašli v iztočni objekt, lahko utopili 

(predvsem mladi). Vidram je zato treba preprečiti vstop v iztočni objekt. 
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Sanacija regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika 

Zaradi redčenja obrežne zarasti bo struga bolj osončena, kar lahko predvsem v poletnih mesecih vpliva 

na temperaturo vode in s tem na vodne organizme (posreden, začasen vpliv). Vpliv bo omiljen z 

obnovo zarasti na prizadetih območjih. Na celotnem odseku (1615 m) bodo obnovljena obrežna 

zavarovanja in sanirane poškodovane nizke stopnje. Neprimerna izvedba sanacije bi lahko negativno 

vplivala na vodne organizme z izgubo skrivališč in zmanjšanjem prehodnosti ter posledično tudi na 

vidro (posreden, trajen vpliv). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (uporaba naravnih materialov, brez 

betoniranja, izvedba ribjih skrivališč, ohranjena prehodnost za vodne organizme), bo vpliv majhen. 

 

Vzdrževalna dela na strugi Gradaščice na območju dolvodno od zadrževalnika Razori 

Predvideno je čiščenje struge z redčenjem obrežne zarasti, odstranitvijo podrtih ali odmrlih dreves in 

obnovitvijo obrežnih zavarovanj in pragov na celotnem odseku. Kot elementi zavarovanja so 

predvideni les (piloti, oblice), vegetacija (sadike, potaknjenci, popleti, tepihi) in kamnita zavarovanja. 

Iz zavarovanj je predvidena izdelava posameznih ribjih zavetišč. Utrditve brežin negativno vplivajo na 

pestrost obrežnih habitatov in na vrstno pestrost (posreden, trajen vpliv). Ker so ureditve predvidene 

sonaravno, bo vpliv majhen. 

 

Prestavitev struge Horjulke 

Ureditev nove struge Horjulke je predvidena sonaravno. Načrtovana je 25 m široka struga s 6 do 12 m 

širokim dnom in širokim pribrežnim pasom. Brežine bodo na konkavnih delih krivin utrjene s skalami, 

piloti ali lesenimi vzdolžniki, na konveksni strani pa z lesenimi zgradbami (vzdolžniki, količki), ki se  

jih bo nadgradilo s popleti, vrbovimi tepihi in šopi. Globina osnovne struge se bo spreminjala med 2 in 

1 m, predviden je izkop tolmunov na konkavah in spodbuditev prodišč na konveksah. Izvedli se bodo 

tudi se otoki iz pilotov ali izkopanih štorov, ki lahko služijo kot ribja skrivališča. Predvidena je bogata 

obrežna zarast. Ves saditveni material se bo predvidoma pridobil iz obstoječe struge Horjulke, kar bo 

pospešilo zarast nove struge. Ob ustreznem vzdrževanju novih zasaditev in ob predpostavki, da ne bo 

prišlo do vnosa invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst, bo vpliv prestavitve struge Horjulke omiljen do 

te mere, da ne bo bistven. Predlagani način sonaravne ureditve bo prevzel svojo nalogo v treh do štirih 

letih po ureditvi. 

 

Regulacija Horjulke dolvodno od ceste Ljubljana-Dobrova 

Na delu med visokovodnim nasipom zadrževalnika in mostom na cesti Dobrova-Ljubljana je Horjulka 

že v obstoječem stanju regulirana, saj sega poselitev neposredno do brežin reke. Na tem delu so 

predvidene strme brežine v naklonu 3:1, ki se bodo izvedle kot oporni zid iz armiranega betona, ki se 

na vidnih mestih obloži z lomljencem. Brežine v obliki zidu negativno vplivajo na vodne organizme, 

saj ni strukturiranega brega, kjer bi si organizmi lahko poiskali skrivališča. Vpliv je mogoče omiliti z 

vgraditvijo lukenj v temelje obrežnega zidu, ki služijo kot ribja skrivališča. Kjer je poselitev nekoliko 

oddaljena od brega reke bodo brežine naklona 1:2. Predvidena je obloga iz kamnite zložbe iz 

lomljenca s srednjim premerom dsr=0.6 - 0.8 m, pri čimer se bodo večji kamni uporabili pri dnu in na 

konkavni brežini. Predvideno je dno širine 7 m. Na dnu bo se kamnita zložba sidrala z lesenimi piloti, 

brežina nad zložbo pa se bo se zaščitila z vrbovimi potaknjenci. Priključek brežine na teren se bo 

izvedel v zaokroženi obliki, ob vrh brežine pa bo se zasadilo avtohtone grmovne in drevesne vrste. Na 

začetku in zaključku regulacije bosta izvedena talna pragova. Na mestih, kjer bo obstoječa struga 

Horjulke deloma zasipana, se bo zasip na vrhu zasul z rodovitno zemljo in zatravil. Pri nizkih pretokih 

v poletnih mesecih bi lahko zaradi širše struge z enakomernim dnom prihajalo do pregrevanja vode (še 

posebej, preden bo obrežna vegetacija sanirana) in negativnega vpliva na ribe in druge vodne 

organizme ter posledično tudi na vidro (posreden, začasen vpliv). Vpliv je mogoče omiliti z izvedba 

dna struge v obliki dvojnega trapeza in s postavitvijo dodatnih delnih talnih pragov iz razgibano 

zloženih skal. 

 

Nasip ob Horjulki gorvodno od ceste Horjul-Dobrova-Ljubljana 

Na tem delu je predviden 675 m dolg, 1-2 m visok in 2 m širok (krona) nasip, ki bo potekal po sredini 

doline in prečkal opuščeno strugo Horjulke, na spodnjem delu trase pa bo potekal ob regionalni cesti  
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do inundacijskega prepusta. Ker je bil v procesu usklajevanja rešitev nasip umaknjen nekoliko stran od 

struge Horjulke in bo ta na manjšem območju tako še vedno poplavljala travnike, bo vpliv zmeren. 

 

Regulacija Ostrožnika v Stranski vasi 

Predvidena je poglobitev struge in razširitev struge s 5 m na 8 m širine (dno širine 2 m). Pri nizkih 

pretokih v poletnih mesecih bi lahko zaradi širše struge z enakomernim dnom prihajalo do pregrevanja 

vode (še posebej, preden bo obrežna vegetacija sanirana) in negativnega vpliva na ribe in druge vodne 

organizme (posreden, začasen vpliv). Vpliv je mogoče omiliti z izvedba dna struge v obliki dvojnega 

trapeza. Predvidena je stabilizacija nivelete z lesenimi talnimi pragovi (piloti in oblicami) na 

povprečni razdalji 25 m. Neprimerno izvedeni talni pragovi bi lahko onemogočili prehod vodnih 

organizmov gorvodno in dolvodno (posreden, trajen vpliv). Vznožje brežin se bo utrdilo s skalami, na 

konkavah in izpostavljenih delih pa bodo brežine dodatno sidrane z lesenimi piloti. Ob lokalni poti je 

desno obrežno zavarovanje predvideno iz skal v betonu. Utrditve brežin negativno vplivajo na pestrost 

obrežnih habitatov in na vrtno pestrost (posreden, trajen vpliv). Zgornji del brežin se bo zatravil in 

zasadil z obvodno vegetacijo (grmovnice in drevesa – vrba, leska, jelša), kar bo omililo negativni 

vpliv. Nagib brežin bo od 1:1,5 do 1:2,5. V okviru regulacije je predvidena zamenjava treh 

premostitev. Ostrožnik predstavlja potencialni življenjski prostor vidre. Vidra je vezana na obvodne 

habitate, zato je občutljiva na spremembe v vodotokih, ki ji predstavljajo povezovalne koridorje. Vidre 

uporabljajo vse vrste vodotokov, ne glede na velikost, še posebej pa kadar migrirajo na nova območja. 

Vsak most mora omogočati vidram varen prehod pod cesto v času visokih voda, saj lahko v 

nasprotnem primeru prečkajo cesto, kar pa predstavlja nevarnost zaradi možnosti povoza. 

 

Skupen vpliv med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na rastlinstvo, živalstvo in habitatne je 

ocenjen kot velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Kumulativni vplivi 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Plinovod bo potekal po kmetijskih površinah, pod površjem, 

zato trajnih vplivov na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe ne pričakujemo. Prečkanje Gradaščice bo 

izvedeno s podvrtanjem, zato negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva 

obravnavanega posega in plinovoda ne bo. Kumulativni vpliv na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe 

bo imela izgradnja še preostalih ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec (Uradni list, št. 72/13, 3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter 

omilitvenih ukrepov predpisanih v presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice 

(povezani posegi) in ostalega posega na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev 

omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena C3). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.2.2. Varovana območja 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben  

V POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben vodnogospodarske ureditve fizično posegajo s 

prestavitvijo struge Horjulke, regulacijo Horjulke, izgradnjo pregrade zadrževalnika Razori in s 

sanacijo regulacij na Gradaščici. Poseg je umeščen v notranje cone kvalifikacijskih vrst potočni 

škržek, potočni piškur, blistavec, zlata nežica, navadna nežica, kapelj, velika nežica, pohra, kapelj, 

sulec in platnica. V notranjo cono kačjega potočnika ne posega, notranja cona prav tako ni na 

vplivnem območju posega, zato vplivov na to kvalifikacijsko vrsto ne bo. 
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Največji vpliv na kvalifikacijske vrste rib bo predstavljala regulacija in prestavitev struge Horjulke s 

preoblikovanjem brežin in odstranitvijo dela obrežne vegetacije. Ob širitvah v dnu struge ter ob 

poglobitvah struge bo prišlo do začasne spremembe strukture in substrata dna struge. Gradnja na 

vodotokih v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi lahko imela, neposredne, daljinske in 

začasne vplive na populacije rib. Zmotila bi potek razmnoževanja in s tem začasno vplivala na velikost 

lokalnih populacij kvalifikacijskih vrst rib (bi jih zmanjšala). Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

omejitve časa gradnje bodo vplivi majhni. 

 

Pri gradbenih delih na območju Gradaščice, pri katerih se bo posegalo v strugo in dno vodotokov, 

lahko pride do fizičnega uničenja osebkov navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus) (neposreden, 

trajen vpliv).Gradbena dela v vodotokih in na brežinah bi lahko onesnažila vodo z betonskimi 

odplakami, gorivi, olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene mehanizacije (posreden, začasen 

vpliv). V času izvajanja gradbenih del v strugah in na obrežju bo povzročeno kaljenje vode. Dolvodno 

od posegov se bodo sproščale suspendirane snovi, ki lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih 

kvalifikacijskih vrst rib in navadnega škržka (posreden, začasen, daljinski vpliv). 

 

Krajinski park Polhograjski dolomiti 

Vpliv bo posreden in daljinski zaradi povečane obremenjenosti okolja s hrupom in povečane 

prisotnosti človeka ob gradbenih delih. Ob upoštevanju omejitve časa gradnje bo vpliv nebistven. 

Možen je še daljinski in začasni vpliv v primeru neustreznega osvetljevanja gradbišč. 

 

Spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva (ID 4033) 

Spomenik je od presojanih ureditev oddaljen cca 1500 m. Ureditve nanj med gradnjo ne bodo imele 

vpliva. 

 

Skupen vpliv v času gradnje na varovana območja je ocenjen kot velik, zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na varovana območja bi prišlo v primeru hkratnega poseganja s PVO 

predvidenih posegov in povezanih ter drugih posegov na območju v iste enote varovanih območij. 

Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

POO Ljubljanica – Gradaščica – Mali graben 

Ureditev nove struge Horjulke je predvidena sonaravno. Načrtovana je 25 m široka struga s 6 do 12 m 

širokim dnom in širokim pribrežnim pasom. Brežine bodo na konkavnih delih krivin utrjene s skalami, 

piloti ali lesenimi vzdolžniki, na konveksni strani pa z lesenimi zgradbami (vzdolžniki, količki), ki se 

ji bo nadgradilo s popleti, vrbovimi tepihi in šopi. Globina osnovne struge se bo spreminjala med 2 in 

1 m, predviden je izkop tolmunov na konkavah in spodbuditev prodišč na konveksah. Izvedli se bodo 

tudi se otoki iz pilotov ali izkopanih štorov, ki lahko služijo kot ribja skrivališča. Predvidena je bogata 

obrežna zarast. Ves saditveni material se bo predvidoma pridobil iz obstoječe struge Horjulke, kar bo 

pospešilo zarast nove struge, zato naj bi predlagani način sonaravne ureditve prevzel svojo nalogo v 

treh do štirih letih po ureditvi. Zaradi sonaravnih ureditev bo vpliv prestavitve struge Horjulke na 

kvalifikacijske vrste majhen. 

 

Iztočni objekt zadrževalnika Razori bi v primeru neustreznega projektiranja ali izvedbe oviral 

prehodnost Gradaščice za kvalifikacijske vrste rib (posreden, trajen vpliv). Vpliv je mogoče omiliti z 

ustreznim načrtovanjem in izvedbo preliva ali z dodatnim načrtovanjem in izvedbo ribje steze, na 

način, da je prehod v podslapje talnega izpusta ob vseh vodostajih Gradaščice potopljen, talni prag na 

zaključku podslapja pa izveden brez stopnje. 
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Neprimerna izvedba sanacije regulacij Gradaščice bi lahko negativno vplivala na kvalifikacijske vrste 

rib z izgubo skrivališč in zmanjšanjem prehodnosti (posreden, trajen vpliv). Ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov (uporaba naravnih materialov, brez betoniranja, izvedba ribjih skrivališč, 

ohranjena prehodnost za vodne organizme), bo vpliv majhen. 

 

Na delu med visokovodnim nasipom zadrževalnika in mostom na cesti Dobrova-Ljubljana je Horjulka 

že v obstoječem stanju regulirana, zato bo vpliv novih regulacij na kvalifikacijske vrste rib ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov majhen. 

 

Vzdrževalna dela v in ob Horjulki in Gradaščici v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi 

lahko imela, neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije kvalifikacijskih vrst rib. Ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov omejitve časa vzdrževanja bodo vplivi majhni. 

 

Krajinski park Polhograjski dolomiti 

Po izgradnji bo vpliv omejen na vzdrževalna dela. Ob upoštevanju omejitve časa izvajanja 

vzdrževalnih del bo vpliv nebistven. 

 

Spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva (ID 4033) 

Spomenik je od presojanih ureditev oddaljen cca 1500 m. Ureditve nanj med obratovanjem ne bodo 

imele vpliva. 

 

Skupen vpliv med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na varovana območja je ocenjen kot 

velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Kumulativni vplivi 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato 

negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na varovana območja bo imela izgradnja povezanih posegov oziroma še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 
 

5.2.2.3. Naravne vrednote, EPO in biotska raznovrstnost 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

V EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben ter NV Gradaščica in NV Horjulka vodnogospodarske 

ureditve posegajo z ureditvami Horjulke in Gradaščice ter gradnjo visokovodnega nasipa za 

zadrževalnik Razori. Največji vpliv na ribe in druge vodne organizme bo predstavljala regulacija in 

prestavitev struge Horjulke s preoblikovanjem brežin in odstranitvijo dela obrežne vegetacije. Ob 

širitvah v dnu struge ter ob poglobitvah struge bo prišlo do začasne spremembe strukture in substrata 

dna struge. Gradnja na Horjulki in Gradaščici v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi 

lahko imela, neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije rib. Zmotila bi potek 

razmnoževanja in s tem začasno vplivala na velikost lokalnih populacij rib (bi jih zmanjšala). Ob 

upoštevanju omilitvenih ukrepov omejitve časa gradnje bodo vplivi majhni. 
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Pri gradbenih delih na območju Gradaščice, pri katerih se bo posegalo v strugo in dno vodotokov, 

lahko pride do fizičnega uničenja osebkov navadnega (potočnega) škržka (Unio crassus) (neposreden, 

trajen vpliv). 

 

Gradbena dela v vodotokih in na brežinah bi lahko onesnažila vodo z betonskimi odplakami, gorivi, 

olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene mehanizacije (posreden, začasen vpliv). V času 

izvajanja gradbenih del v strugah in na obrežju bo povzročeno kaljenje vode. Dolvodno od posegov se 

bodo sproščale suspendirane snovi, ki lahko povzročajo mehanske poškodbe na dihalih rib in 

navadnega škržka (posreden, začasen, daljinski vpliv). 

 

Skupen vpliv v času gradnje na naravne vrednote, EPO in biotsko raznovrstnost je ocenjen kot velik, 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju EPO in NV. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato 

kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Ureditev nove struge Horjulke je predvidena sonaravno. Načrtovana je 25 m široka struga s 6 do 12 m 

širokim dnom in širokim pribrežnim pasom. Brežine bodo na konkavnih delih krivin utrjene s skalami, 

piloti ali lesenimi vzdolžniki, na konveksni strani pa z lesenimi zgradbami (vzdolžniki, količki), ki se 

ji bo nadgradilo s popleti, vrbovimi tepihi in šopi.  

 

Globina osnovne struge se bo spreminjala med 2 in 1 m, predviden je izkop tolmunov na konkavah in 

spodbuditev prodišč na konveksah. Izvedli se bodo tudi se otoki iz pilotov ali izkopanih štorov, ki 

lahko služijo kot ribja skrivališča. Predvidena je bogata obrežna zarast. Ves saditveni material se bo 

predvidoma pridobil iz obstoječe struge Horjulke, kar bo pospešilo zarast nove struge, zato naj bi 

predlagani način sonaravne ureditve prevzel svojo nalogo v treh do štirih letih po ureditvi. Zaradi 

sonaravnih ureditev bo vpliv prestavitve struge Horjulke na NV Horjulka in EPO Ljubljanica - 

Gradaščica - Mali graben majhen. Na delu med visokovodnim nasipom zadrževalnika in mostom na 

cesti Dobrova- 

 

Ljubljana pa je Horjulka že v obstoječem stanju regulirana, zato bo vpliv novih regulacij prav tako 

majhen. Iztočni objekt zadrževalnika Razori bi v primeru neustreznega projektiranja ali izvedbe oviral 

prehodnost Gradaščice za ribe in druge vodne organizme (posreden, trajen vpliv). Vpliv na EPO 

Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben in NV Gradaščica je mogoče omiliti z ustreznim načrtovanjem 

in izvedbo preliva, na način, da je prehod v podslapje talnega izpusta ob vseh vodostajih Gradaščice 

potopljen, talni prag na zaključku podslapja pa izveden brez stopnje ali z dodatnim načrtovanjem in 

izvedbo ribje steze. Neprimerna izvedba sanacije regulacij Gradaščice bi lahko negativno vplivala na 

ribe z izgubo skrivališč in zmanjšanjem prehodnosti (posreden, trajen vpliv). Ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov (uporaba naravnih  
 

materialov, brez betoniranja, izvedba ribjih skrivališč, ohranjena prehodnost za vodne organizme), bo 

vpliv na EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben in NV Gradaščica majhen. Vzdrževalna dela v in 

ob Horjulki in Gradaščici v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi lahko imela, 

neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije rib. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

omejitve časa vzdrževanja bodo vplivi na majhni. 
 

Skupen vpliv med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na naravne vrednote, EPO in biotsko 

raznovrstnost je ocenjen kot velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Kumulativni vplivi 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato  
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negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na naravne vrednote, EPO in biotsko raznovrstnost bo imela izgradnja še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 
 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.3. ZEMLJIŠČA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Dejanska raba 

Med gradnjo bo prišlo do poseganja na okoli 20 ha zemljišč po dejanski rabi. Od tega predstavlja 

površina lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov (2 do 3 mesece med gradnjo, v 

obvladljivih kupih, zaščitenih s PE folijo) in začasnih gradbiščnih objektov so v celoti povzete iz 

Načrta organizacije gradbišča in dostopnih približno 1,4 ha. Površina preostalih ureditev, ki 

predstavljajo po večini trajno zasedbo površin pa znaša približno 19,4 ha. Po končani gradnji se bo 

površina lokacij za začasno skladiščenje viškov zemeljskih izkopov povrnila v prvotno dejansko rabo, 

zato je za te površine analiza podana ločeno. Skupno je načrtovanih 6 lokacij za začasno skladiščenje 

zemeljskih (2 do 3 mesece med gradnjo, v obvladljivih kupih, zaščitenih s PE folijo) in začasnih 

gradbiščnih objektov so v celoti povzete iz Načrta organizacije gradbišča in dostopnih. Po dejanski 

rabi (MKGP, avgust 2018) gre pri trajnih ureditvah večinoma za trajne travnike, drevesa in grmičevje, 

njive in vrtove. Površina posega na trajne travnike tako znaša 7,8 ha, kar predstavlja 40,22 % celotne 

površine trajnih ureditev. 

 
Tabela 51: Poseg na zemljišča med gradnjo po kategorijah dejanske rabe (MKGP, avgust 2018). V analizi 

niso zajete površine lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov. 

Dejanska raba Površina 

v ha 

Delež v 

% 

Njive in vrtovi (1100) 2,31 11,90 

Trajne rastline na njivskih površinah (1180) 0,0003 0,002 

Rastlinjak (1190) 0,005 0,02 

Ekstenzivni sadovnjak (1222) 0,02 0,08 

Trajni travnik (1300) 7,80 40,22 

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410) 0,39 2,00 

Drevesa in grmičevje (1500) 4,68 24,16 

Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) 0,40 2,04 

Gozd (2000) 0,39 2,03 

Pozidano in sorodno zemljišče (3000) 1,34 6,91 

Voda (7000) 2,06 10,62 

SKUPAJ 19,38 100 

 

Po dejanski rabi (MKGP, avgust 2018) gre pri površinah lokacij za začasno odlaganje zemeljskih 

izkopov za poseg na 0,95 ha trajnih travnikov, kar predstavlja dobrih 68 % celotne površine lokacij za  
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začasno odlaganje viškov zemeljskih izkopov. Sledijo gozdne površine z 0,26 ha, kar predstavlja 

dobrih 18 % celotne površine lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov. 

  
Tabela 52: Poseg na zemljišča načrtovanih lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov  med 

gradnjo po kategorijah dejanske rabe (MKGP, avgust 2018). 

Dejanska raba Površina 

v ha 

Delež v 

% 

Njiva in vrt (1100) 0,13 9,54 

Trajni travnik (1300) 0,95 68,78 

Drevesa in grmičevje (1500) 0,04 2,91 

Gozd (2000) 0,26 18,61 

Pozidano in sorodno zemljišče (3000) 0,00 0,15 

SKUPAJ 1,38 100,00 

 

Namenska raba zemljišč 

Med gradnjo bo prišlo do posega na približno 15,5 ha kmetijskih zemljišč po namenski rabi, kar 

predstavlja približno 80 % celotne površine posega. Od tega na približno 14,2 ha najboljših kmetijskih 

zemljišč (K1) in približno na 1,3 ha drugih kmetijskih zemljišč (K2). V analizi niso upoštevane 

lokacije za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov. 

 
Tabela 53: Poseg na zemljišča med gradnjo po kategorijah namenske rabe (Občina Dobrova - Polhov 

Gradec, avgust 2018). 

Namenska raba Površina v ha Delež v % 

Površine razpršene poselitve (A) 0,12 0,62 

Površine za turizem (BT) 0,01 0,07 

Osrednja območja centralnih dejavnosti (CU) 0,32 1,69 

Gozd (G) 0,25 1,33 

Gospodarske cone (IG) 0,44 2,31 

Najboljša kmetijska zemljišča (K1) 14,20 74,01 

Druga kmetijska zemljišča (K2) 1,28 6,66 

Ostale prometne površine (PO) 0,005 0,03 

Površine podeželskega naselja (SK) 0,50 2,60 

Celinske vode (VC) 2,05 10,69 

SKUPAJ 19,2 100 

 

Pri lokacijah za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov gre za poseg na približno 1,2 ha kmetijskih 

zemljišč ter 0,2 ha gozdov po namenski rabi. Med kmetijskimi zemljišči v večini prevladujejo 

najboljša kmetijska zemljišča - K1 (1,17 ha). 

 
Tabela 54: Poseg na zemljišča načrtovanih lokacij za začasno odlaganje zemeljskih izkopov med gradnjo 

po kategorijah namenske rabe (Občina Dobrova - Polhov Gradec, avgust 2018). 

Namenska raba Površina v 

ha 

Delež v % 

Gozd (G) 0,2 14,9 

Najboljša kmetijska zemljišča (K1) 1,2 84,9 

Druga kmetijska zemljišča (K2) 0,003 0,2 

SKUPAJ 1,4 100 
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Proizvodni potencial 

Večina med gradnjo trajno prizadetih zemljišča ima boniteto med 51 in 75 bonitetnimi točkami in 

sicer 9 ha, kar predstavlja dobrih 46 % celotne površine med gradnjo trajno prizadetih kmetijskih 

zemljišč.  

 
Tabela 55: Boniteta prizadetih zemljišč med gradnjo (GURS, avgust 2018). V analizi niso zajete površine 

lokacij za začasno odlaganje zemeljskih izkopov. 

Bonitetni razred Površina v ha Delež v % 

Boniteta zemljišč 0 bonitetnih točk 6,13 31,65 

Boniteta zemljišč 1-35 bonitetnih točk 0,11 0,58 

Boniteta zemljišč 36-50 bonitetnih točk 0,54 2,77 

Boniteta zemljišč 51-75 bonitetnih točk 9,03 46,60 

Boniteta zemljišč 76-100 bonitetnih točk 3,57 18,40 

SKUPAJ 19,38 100,00 

 

Pri površinah lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov se posega na zemljišča z boniteto 

med 58 in 82 bonitetnimi točkami. Največji delež predstavljajo površine z boniteto 75 bonitetnimi 

točkami in sicer 0,53 ha. 

 
Tabela 56: Boniteta prizadetih zemljišč za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov (GURS, avgust 2018). 

Bonitetni razred Površina v ha Delež v % 

Boniteta zemljišč 0 bonitetnih točk 0,24 17,64 

Boniteta zemljišč 1-35 bonitetnih točk 0,00 0,00 

Boniteta zemljišč 36-50 bonitetnih točk 0,00 0,00 

Boniteta zemljišč 51-75 bonitetnih točk 0,77 55,57 

Boniteta zemljišč 76-100 bonitetnih točk 0,37 26,78 

SKUPAJ 1,38 100,00 

 

Kmetijska gospodarstva 

Ureditve v času gradnje, brez površine lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov, posegajo 

na površino približno 8,2 ha GERK, kar predstavlja 42 % površine ureditev. Predmetni GERKi 

pripadajo 30 kmetijskim gospodarstvom (KMG-MID), ki s tem trajno izgubijo med 0,1 in 17,6 % 

površin v obdelavi (spodnja tabela).  

 
Tabela 57: Delež prizadetosti površin GERK posameznih kmetijskih gospodarstev (KMG MID) zaradi 

izvedbe ureditev v času gradnje. V analizi niso vključene površine za začasno skladiščenje zemeljskih 

izkopov (vir: MKGP, avgust 2018) 

KMG 

MID 

Površina vseh GERK 

posameznega KMG MID v 

ha 

Površina prizadetih GERK 

posameznega KMG MIDa v 

ha 

Delež (%) prizadetosti 

površin GERK posameznega 

KMG MIDa 

17 7,1 0,001 0,01 

20 3,2 0,000 0,01 

8 44,5 0,01 0,02 

25 14,6 0,01 0,06 

6 60,6 0,04 0,07 

29 4,0 0,00 0,09 

30 5,6 0,01 0,16 

7 39,6 0,08 0,19 
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23 4,7 0,01 0,22 

16 20,9 0,06 0,31 

13 7,5 0,02 0,33 

15 14,1 0,07 0,47 

11 24,2 0,12 0,51 

19 3,1 0,02 0,63 

4 13,5 0,09 0,69 

22 5,0 0,05 1,05 

5 5,6 0,07 1,23 

21 4,8 0,06 1,29 

14 3,2 0,05 1,49 

1 5,2 0,09 1,78 

9 68,2 1,41 2,06 

24 8,6 0,18 2,10 

27 26,3 0,70 2,68 

26 5,5 0,16 2,90 

12 20,2 0,86 4,25 

2 19,5 1,16 5,94 

10 19,1 1,27 6,67 

18 6,7 0,54 8,16 

28 2,4 0,41 17,46 

3 3,8 0,66 17,57 

 

Površine lokacij za začasno skladiščenje zemeljskih izkopov posegajo na 0,87 ha površine GERK, ki 

pripadajo petim kmetijskim gospodarstvom. Gre za začasen poseg (2-3 mesece), saj se bodo površine 

po končani gradnji vzpostavile v prvotno dejansko rabo. 

 

Vpliv gradnje bo na območjih umeščanja objektov neposreden in bo pomenil trajno izgubo kmetijskih 

zemljišč. Na ostalih površinah gradbišča npr. začasnih lokacijah za skladiščenje zemeljskih izkopov pa 

bo vpliv začasen in se bo izražal v obliki oviranega dostopa, ovirane kmetijske obdelave, gaženja oz. 

poškodb. Možno je tudi onesnaženje kmetijskih zemljišč z naftnimi derivati in drugimi nevarnimi 

snovmi, v primeru nesreč z razlitjem nevarnih snovi. Verjetnost takega dogodka je zelo majhna.  

 

V izogib povzročanju večje škode na pridelkih je smiselno gradbena dela, ki se bodo vršila ob 

kmetijskih zemljiščih, izvajati v obdobju po koncu glavne vegetativne dobe. V času gradnje je treba 

zagotoviti gospodarno ravnanje z rodovitno zemljo na celotnem območju posega. Za zmanjšanje 

vpliva je potrebno gradnjo omejiti na površine, ki so nujno potrebne za izvedbo posega. Na kmetijska 

zemljišča naj se ne odlaga viškov zemeljskih izkopov in gradbeni material. Večjih gozdnih površin na 

območju posega ni. Na območju zadrževalnika Razori se gozd pojavlja le na območju sotočja potoka 

Ostrožnik z Gradaščico, znotraj zadrževalnika ob Gradaščici in ob cesti na levem boku zadrževalnika, 

ki povezuje Bokalce in Stransko vas. Gozd ima ekološko funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti. 

 

Vpliv gradnje bo na območjih umeščanja objektov (nadvišanje ceste, zapornični objekt zadrževalnika, 

nasip visokovodnega zadrževalnika) neposreden in bo pomenil trajno izgubo gozdnih zemljišč. Vpliv 

bo majhen, poseg bo zajel le cca 0,24 ha gozdnih površin. Neposredni dolgoročni negativni vpliv bi 

imelo umeščanje lokacij začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa na območje gozdnih zemljišč. 

Predvidene lokacije začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa posegajo na cca 0,26 ha gozdnih 

površin. Lokacije začasnega skladiščenja zemeljskega izkopa bi bilo treba umakniti izven gozdnih 

zemljišč. Zaradi tlačenja tal in s tem pritiska lahko pride posrednega negativnega vpliva na koreninski  
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sistem drevja in do poškodb gozdnega roba. Posreden vpliv bi bil lahko izražen tudi v obliki oviranega 

dostopa do gozdnih zemljišč ter zaradi povečanega prašenja. Za zmanjšanje vpliva je potrebno gradnjo 

omejiti na površine, ki so nujno potrebne za izvedbo posega, prizadete površine pa takoj po končani 

gradnji sanirati. 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju z obravnavanim posegom 

umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi se ne bodo izvajali na istem območju, prav tako 

z obravnavanim posegom tangirana kmetijska gospodarstva nimajo zemljišč na območju povezanih 

posegov. Zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med gradnjo ne bo prišlo. Kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Ocenjujemo da bo vpliv gradnje na zemljišča zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven 

(razred C2).  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Dejanska raba 

Med obratovanjem bo lahko prišlo do občasnega poseganja na okoli 58,5 ha zemljišč. Po dejanski rabi 

(MKGP, avgust 2018) gre večinoma za trajne travnike ter njive in vrtove (spodnja tabela).  

 
Tabela 58: Površine zemljišč, kjer bo med obratovanjem občasen vpliv zaradi zaplavljanja zadrževalnika, 

po kategorijah dejanske rabe (MKGP, avgust 2018). 

Dejanska raba Površina v ha Delež v % 

Njive in vrtovi (1100) 20,08 34,34 

Rastlinjak (1190) 0,01 0,02 

Trajni travnik (1300) 28,25 48,31 

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju (1410) 0,70 1,19 

Drevesa in grmičevje (1500) 3,64 6,23 

Neobdelano kmetijsko zemljišče (1600) 0,24 0,41 

Gozd (2000) 3,57 6,10 

Pozidano in sorodno zemljišče (3000) 0,79 1,36 

Voda (7000) 1,20 2,05 

SKUPAJ 58,48 100,00 

 

Večino površine bo med obratovanjem občasno zasedalo zaplavno območje zadrževalnika. Po 

kategorijah dejanske rabe so zemljišča, ki bodo med obratovanjem občasno prizadeta (zaradi 

zaplavnega območja zadrževalnika) v več kot 48 % opredeljena kot trajni travniki, okoli 20 ha bo 

prizadetih še njiv in vrtov, kar predstavlja dobrih 34 % površine (zgornja tabela). 

 

Namenska raba 

Med obratovanjem bo lahko prišlo do poseganja na približno 58,5 ha kmetijskih zemljišč, kar 

predstavlja 92 % zaplavnega območja zadrževalnika.  Od tega na približno 52 ha najboljših in 1,8 ha 

drugih kmetijskih zemljišč (spodnja tabela).  
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Tabela 59: Površine zemljišč, kjer bo med obratovanjem občasen vpliv zaradi zaplavljanja zadrževalnika, 

po kategorijah namenske rabe (vir: Občina Dobrova - Polhov Gradec, avgust 2018). 

Namenska raba Površina v ha Delež v % 

Gozd (G) 3,31 5,66 

Najboljša kmetijska zemljišča (K1) 52,06 89,02 

Druga kmetijska zemljišča (K2) 1,85 3,16 

Površine podeželskega naselja (SKj) 0,04 0,07 

Celinske vode (VC) 1,22 2,09 

Skupaj 58,48 100 

 

Proizvodni potencial 

Večina zemljišč (59,12 %), ki bo med obratovanjem začasno zaplavljena ima boniteto med 51 in 75 

bonitetnimi točkami, kar predstavlja dobrih 34 ha. Sledi bonitetni razred z boniteto med 76 in 100 

točkami in sicer dobrih 20 ha, kar pomeni dobrih 34 % (spodnja tabela). 

 
Tabela 60: Boniteta zemljišč, ki bodo občasno poplavljena. 

Bonitetni razred Površina 

v ha 

Delež v 

% 

Boniteta zemljišč 0 bonitetnih točk 3,48 5,95 

Boniteta zemljišč 1-35 bonitetnih točk 0,00 0,00 

Boniteta zemljišč 36-50 bonitetnih točk 0,00 0,00 

Boniteta zemljišč 51-75 bonitetnih točk 34,57 59,12 

Boniteta zemljišč 76-100 bonitetnih točk 20,43 34,93 

SKUPAJ 58,48 100,00 

 

Kmetijska gospodarstva 

Na površini, ki bo v času obratovanja občasno in začasno zaplavljena je vrisanih dobrih 43 ha GERK, 

kar predstavlja približno 74 % zaplavnega območja zadrževalnika. Predmetni GERK pripadajo 27 

kmetijskim gospodarstvom KMG - MID. Občasna prizadetost površin GERK teh kmetijskih 

gospodarstev bo med 0,2 in 77,6 % (spodnja tabela). 

 
Tabela 61: Delež prizadetosti površin GERK posameznih kmetijskih gospodarstev (KMG MID) zaradi 

izvedbe ureditev med obratovanjem – v času zaplavitve območja zadrževalnika (vir: MKGP, avgust 2018) 

KMG MID Površina vseh GERK 

posameznega KMG MID v 

ha 

Površina prizadetih 

GERK posameznega 

KMG MIDa v ha 

Delež (%) prizadetosti 

površin GERK 

posameznega KMG MIDa 

9 19,10 0,04 0,23 

10 24,16 0,18 0,76 

15 20,90 0,50 2,39 

8 68,21 1,65 2,42 

20 10,15 0,33 3,22 

23 8,57 0,36 4,18 

4 13,46 0,57 4,26 

26 10,12 0,47 4,62 

18 4,79 0,33 6,80 

7 60,56 4,16 6,87 

6 5,61 0,49 8,68 

1 5,22 0,47 8,95 
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14 3,24 0,32 9,88 

22 9,33 1,12 12,03 

25 2,36 0,33 14,14 

24 26,28 4,89 18,62 

27 3,96 0,79 19,91 

19 4,98 1,08 21,73 

13 4,08 0,94 23,02 

2 19,45 4,93 25,35 

21 4,74 1,49 31,48 

11 20,18 6,74 33,43 

16 6,66 2,30 34,53 

5 1,47 0,52 35,14 

3 3,78 1,51 39,79 

17 3,14 1,32 41,84 

12 7,47 5,79 77,55 

Skupaj 43,62 
 

 

Zemljišča, na katerih bodo zgrajeni nasipi, bodo trajno izvzeta iz kmetijske rabe. Pridelovalni 

potencial znotraj zadrževalnika ne bo spremenjen.  
 

Škoda na pridelkih v času zaplavljanja zadrževalnika 

Na zaplavnem območju zadrževalnika se ne priporoča naprava trajnih nasadov in izgradnja 

rastlinjakov. Večino časa bo na območju zadrževalnikov možna normalna poljedelska in vrtnarska 

pridelava na prostem. Ob poplavnem dogodku, ki bo imel za posledico napolnitev oz. polnjenje 

zadrževalnika, lahko na delih, kjer bo potekala poljedelskih in vrtnarskih raba kmetijskih zemljišč, 

pričakujemo škodo (izguba pridelka). Po podatkih projektanta bo pri 100 letnem valu zadrževalni čas 

vode v zadrževalniku trajal pri Q100 v primeru 9 urnih padavin 11 ur, v primeru 24 urnih padavin pa bo 

čas zadrževanja 15 ur. Ta škoda bo velika zlasti, če bo do polnjenja zadrževalnika prišlo v mesecih 

april, maj, junij in julija. V kolikor zaradi polnjenja zadrževalnika pride do izgube pridelka na 

kmetijskem zemljišču znotraj zadrževalnika, je potrebno pridelovalcem zagotoviti nadomestilo. 

 

Po izvedbi vseh predvidenih posegov vpliva na gozdne površine ne bo. 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju z obravnavanim posegom 

umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi in drugi posegi se ne bodo izvajali na istem 

območju, zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med obratovanjem ne bo prišlo (ocena 

A).  

 

Vpliv obravnavanih ureditev na zemljišča med uporabo, obratovanjem in trajanjem posega je ocenjen 

kot zmeren (ocena C2), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 
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5.2.4. TLA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Vpliv na strukturo tal in način ravnanja z zemeljskimi izkopi 

V fazi izgradnje bodo potekala zemeljska dela, ki bodo vezana predvsem na lokacijo zemeljskih del na 

zadrževalniku ter ob in v strugah površinskih vodotokov Gradaščice, Horjulke ter Ostrožnika. Med 

gradnjo bo nastalo 134.700 m3 izkopov, od katerih bo rodovitna zemlja predstavljala 90.500 m3, ostali 

del zemeljskih izkopov pa 44.200 m3. Po posameznih fazah gradnje obravnavanih posegov v okviru 

ureditev 2 etape (prestavitev Horjulke, ureditve Gradaščice in ureditve Ostrožnika) bodo sicer začasno 

ostajali zemeljski izkopi (skupaj 16.400 m3), ki pa se bodo skoraj v celoti (razen tisti del okužen z 

dresnikom) uporabili za visokovodni nasip zadrževalnika Razori. Investitor bo večino zemeljskega 

izkopa, ponovno uporabil na istem gradbišču in sicer 130.300 m3 v nespremenjeni obliki kot vgradni 

material za nasipe na območju istega gradbišča. Za visokovodni nasip zadrževalnika Razori ne bo 

zadoščala količina zemeljskih izkopov nastalih na gradbišču obravnavanih posegov. Zato se bo 

pripeljalo zemeljske izkope iz začasnih lokacij za skladiščenje, ki bodo nastale pri izgradnji etape 1 za 

ureditev poplavne varnosti porečja Gradaščice ob Malem grabnu oz. kamnoloma Verd. Količina tega 

materiala bo 64.000 m3. Pri premeščanju zemeljskih izkopov znotraj gradbišč posameznih faz etape 2 

ter pri vnosu zemeljskega izkopa iz začasnih lokacij za skladiščenje na območju etape 1 gre za 

investitorjevo ponovno uporabno zemeljskih izkopov na istem oz. drugem gradbišču, kjer je tudi sam 

investitor. Tak način ravnanja je skladen z drugim odstavkom 2. člena Uredbe o odpadkih (Ur. l., RS, 

37/15, 69/15 in 129/20), nadalje skladno z drugim odstavkom 4. člena in s prvo alinejo drugega 

odstavka 8. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) 

in tudi skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in 61/11). 

Investitor mora skladno s drugo alinejo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) dokazati, da zemeljski izkop, pridobljen z 

gradbenimi deli na gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med 

nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da zemeljski 

izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med 

nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je iz podatkov o 

sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 

snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke (ker je količina izkopov večja kot 

30.000 m3). Investitor bo višek zemeljskega izkopa (4.400 m3), ki bo okužen z dresnikom obravnaval 

kot gradbeni odpadek in ga bo skladno s Seznamom odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES, pod 

kodo št. 17 05 04, predal s strani ARSO pooblaščenemu zbiratelju oz. prevzemniku tovrstnih 

odpadkov. Seznam le teh se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. Za vnos po postopku R10 na lokaciji 

gramoznice Gameljne, kjer je predvideno odlaganje, mora le ta pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 

 

V okviru geološko-geotehničinega poročila za zadrževalnik so bile preučene geotehnične 

karakteristike materiala in stabilnostne analize. Iz podatkov je razvidno, da predlagani karakteristični 

prečni prerezi pregradnega visokovodnega nasipa izkazujejo zadovoljivo varnost. Precejanje skozi 

pregradni visokovodnega nasip je odvisno od koeficienta vodoprepustnosti jalovine kakor tudi meljne 

gline, ki tvori površino temeljnih tal, za kar bodo potrebne v kasnejših fazah detajlnejše preiskave. 

 

Na območju pregrade, pa tudi na območju izgradnje dovozne poti, je ob večjih količinah padavin ali 

daljšem deževnem obdobju velika verjetnost lokalnih zdrsov še neutrjenega materiala. Zato 

predvidevamo, da bo takrat ob neodvajanju meteornih vod zmanjšana nosilnost dovozne ceste na 

pregrado. 
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Za fazo projektiranja na nivoju PGD bodo potrebne raziskave temeljnih tal, pri teh raziskavah je 

potrebno izvesti izračun precejanja med visokovodnim nasipom in izračun eventualno potrebne 

drenaže na zračni strani nasipa (cesta). V idejnem projektu niso navedene nosilnosti mehanizacije, ki 

bo izvajala zemeljska dela na pregradi. Ob nezadostni trdnosti podlage bi lahko mehanizacija 

penetrirala v tla in deformirala brežine. 

 

Onesnaženost tal 

Med gradnjo lahko pride do onesnaženosti tal zaradi razlitja nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije 

ali transportnih snovi v primeru nesreč ali pa kot izpiranje nevarnih snovi iz začasno skladiščenih 

zemeljskih izkopov, ki bi bili prekomerno onesnaženi (vendar niso, prav tako bodo prekriti s PE folijo) 

ali pa izpiranjem snovi iz drugih gradbenih odpadkov. Možno je tudi onesnaženje tal zaradi 

premeščanja zemeljskih izkopov na območju gradnje 2 etape in zaradi vnosa zemeljskih izkopov iz 

prve etape ureditve poplavne varnosti porečja Gradaščice.  

 

Na obravnavnem območju oz. v bližini so bile izvedene analize tal ali rečnega sedimenta na 4 

lokacijah (Gradaščica nad Ljubljano, Gradaščica v Šujici- 2 lokaciji) in ob Horjulki). Na večini lokacij 

vzorci tal niso presegali mejnih vrednosti za posamezne elemente po Uredbi o mejnih, opozorilnih in 

kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), razen na lokaciji ob Horjulki, 

kjer pa je vsebnost Hg v tleh presegala mejno imisijsko vrednost, vrednosti za ostale parametre pa so 

nižje od mejnih imisijskih vrednosti za posamezen parameter. Analiza vzorcev sedimentov iz 

Gradaščice nad Ljubljano pokazala, da vrednosti prav tako ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o 

mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), iz 

Gradaščice v Šujici da ni onesnažen z nevarnimi snovmi ter analize sedimenta iz Horjulke pa da glede 

na veljaven predpis zahtev za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališče za inertne odpadke, 

vsebnosti izmerjenih parametrov kovin, ionov in DOC niso presežene. Rezultati analiziranih 

parametrov prav tako kažejo, da glede na veljaven predpis za vnos v tla po postopku R10 sediment kot 

predviden zemeljski izkop ni primeren zaradi preseganja vrednosti za parameter Hg. V visokovodni 

nasip zadrževalnika se bo vgrajeval višek zemeljskih izkopov ob Malem grabnu. V okviru PVO za 

VGU ob Malem grabnu so bile izvedene analize tal ob Malem grabnu na treh vzorčnih mestih (ERICO 

d.o.o. Velenje, 2015). Rezultati kemijskih analiz tal kažejo, da so izmerjene vrednosti pri dveh vzorcih 

skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 

68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen (20,8 mg/kg suhih tal), 

vendar daleč od kritične vrednosti (mejna vrednost za arzen je 20 mg/kg suhih tal, kritična vrednost za 

arzen je 55 mg/kg suhih tal). V okviru istega PVO so bile izvedene tudi analize sedimenta v Malem 

grabnu (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Analiziran vzorec je bil sestavljen iz petih podvzorcev odvzetih 

vzdolž struge in brežin Malega grabna. Na osnovi ocene vrednotenja sediment ni opredeljen kot 

nevaren odpadek. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin in struge Malega grabna se bo na območju 

obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma Verd. Material bo neoporečen, saj 

neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo skladnost s projektom v fazi gradnje 

preverja gradbeni nadzor skladno s 10 točko 13. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17, 72/17).  

 

Poleg zemeljskih izkopov bodo med gradnjo nastajale še naslednje vrste gradbenih odpadkov: biomasa 

(odstranjena vegetacija zaradi posegov), beton, železo iz rušitev mostov na Ostrožniku, odpadna 

embalaža, itd. Kot posledica izvajanja gradbenih del lahko nastanejo tudi drugi odpadki, zaradi 

nujnega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, ali pa kot posledica nepredvidenih dogodkov.  

 

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v kontejnerjih (npr. ostanki malice), se bodo zbirali v 

posebnem kontejnerju. Za odvoz teh odpadkov bo poskrbljeno v okviru rednega odvoza komunalnih 

odpadkov javne komunalne službe. Del zelenega odreza, ki pripada dresniku, se uniči s sežigom, 

oziroma predaja pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Druga možnost je, 

da se rastline zmulči in odloži na lokacijo vnosa viškov materiala, okuženega z dresnikom – 

gramoznico Gameljne. Odpadki, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki klasificirani kot nevarni 

odpadki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi.  
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V primeru, da bodo ti nevarni odpadki nastali, bodo količine zelo majhne (servis strojne opreme se ne 

bo vršil na gradbišču), izjema bo v primeru nepredvidenih nesreč. Nevarne odpadke je potrebno v  

 

celoti oddati za to registriranemu (pooblaščenemu) odjemalcu. Seznam pooblaščenih zbiralcev, 

predelovalcev, odstranjevalcev, posrednikov, se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. 

 

Obstaja tudi možnost onesnaženja tal pri premeščanju odpadkov iz evidentiranih divjih odlagališč na 

obravnavanem območju oz. v  njegovi neposredni bližini, od katerih naj bi bile nekatera obremenjena 

z nevarnimi odpadki. Zato je potrebno pred začetkom del divja odlagališča, skladno z zakonodajo s 

področja ravnanja z odpadki, ustrezno sanirati.  

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Skupen vpliv na tla med gradnjo je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo 

vpliv nebistven (ocena C2). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Vpliv na strukturo tal 

Tla bodo na območju posegov rekultivirana. Odstranjena rodovitna zemlja se bo uporabila za 

zasipavanje nasipov z rodovitno zemljo. 

 

Vpliv na tla je možen, v kolikor bi se v pregrado namestil neustrezen material. Za vgradnjo se bo 

uporabil izkop nastal na obravnavnem območju in viški zemeljskih izkopov iz ureditev ob Malem 

grabnu. Rezultati kemijskih analiz tal ob Malem grabnu, kažejo, da so izmerjene vrednosti pri dveh 

vzorcih skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, 

št. 68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen, vendar daleč od 

kritične vrednosti. Prav tako na osnovi ocene vrednotenja je sediment iz Malega opredeljen kot 

inerten, in kot tak skladno z Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 

34/08 in 61/11), primeren kot polnilo za nasip. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin in struge Malega 

grabna se bo na območju obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma Verd. Material bo 

neoporečen, saj neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo skladnost s projektom 

v fazi gradnje preverja gradbeni nadzor. Glede na analize tal in sedimenta tudi ostali vgradni material, 

nastal ob izkopih na obravnavanem območju, ni prekomerno onesnažen, razen ob Horjulki, kjer 

presega mejne vrednosti za vnos v tla po postopku R10, je pa inerten, kar pomeni, da se ga lahko 

uporabi kot polnilo pri nasipih (skladno z Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni 

list RS, št. 34/08 in 61/11).  

   

Pregrada in nasipi bi sčasoma zaradi večjih lokalnih zdrsov ob padavinah in neustrezne stabilnosti 

lahko popustili. Predvidevamo, da bodo nasipi z dodatno konsolidacijo s strani gradbene mehanizacije 

imeli nizek koeficient vodoprepustnosti oz. bodo praktično vododržni. Zato se bodo meteorne vode 

večinoma odvodnjavale po pobočju. Meteorne vode, v kolikor ne bo urejeno odvodnjavanje, bodo na 

brežini nasutja med in deloma po padavinah gradile žlebove. V kolikor pride do lokalnih zajezitev 

meteorne vode, obstaja nad zajezitvijo velika verjetnost lokalnega zdrsa ali pa celo ustvarjanja večjih 

ploskev porušitve ter s tem večjega zdrsa pregrade. V kolikor bodo elementi pregrad oz. nasipov, same 

pregrade in dovozne poti izvedeni strokovno in po projektni dokumentaciji ter bodo upoštevani vsi 

predvideni ukrepi in monitoring, ocenjujemo da bo sprememba geosfere po končanih zemeljskih in 

gradbenih delih ter rekultivaciji zelo majhna. 

 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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Kumulativni vplivi 

Kumulativnih in sinergijskih vplivov ne pričakujemo (ocena A). 

 

Vpliv obravnavanih ureditev na tla med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega je ocenjen kot 

majhen (ocena C1), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 
 

5.2.5. VODA 

5.2.5.1. Površinske vode 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

S projektom so na odseku dolvodno od Zadrževalnika Razori predvidena vzdrževalna dela v strugi 

Gradaščice, na območju zadrževalnika pa sanacija obstoječe regulacije Gradaščice s postavitvijo 

zaporničnega objekta. Tudi na Horjulki so na odseku dolvodno od Zadrževalnika Razori predvidena 

vzdrževalna dela, na območju zadrževalnika pa prestavitev struge in njena sonaravna ureditev. Na 

odseku skozi naselje Razori je načrtovan preureditev struge Horjulke s postavitvijo obrežnih zidov. 

Poleg prestavitve (regulacije) izlivnega dela Ostrožnika je na odseku skozi Stransko vas načrtovana 

njegova regulacija in zamenjava treh mostov.  

 

Med izvedbo premostitvenih objektov ter med izvedbo vodnogospodarskih ureditev bi lahko, ob 

neprimernem ravnanju, prišlo do začasnih emisij v površinske vode, kar bi vplivalo na biološke 

elemente ter na kemijske in fizikalno kemijske elemente, ki podpirajo biološke elemente. Povečano 

onesnaženje vode bi se kazalo predvsem s prisotnostjo trdnih delcev v vodi oz. povečano vsebnostjo 

neraztopljenih snovi oz. povečano kalnostjo (neposreden vpliv). Dolgotrajna in stalna povečana 

kalnost vode in usedanje suspendiranih delcev bi lahko predstavljala motnjo, ki bi povzročila 

spremembe v strukturi združb vodnih organizmov. 

 

Zaradi uporabe betonskih materialov pri gradnji mostov in izvajanju vodnogospodarskih ureditev, bi 

lahko v primeru onesnaženja prišlo tudi do sprememb kislosti vode (neposreden, kratkotrajen vpliv). 

 

V kolikor bodo na gradbišču tehnično brezhibni in vzdrževani delovni stroji in naprave, izlitja 

onesnaževal iz strojev ne bo. Če gradbena mehanizacija ne bo tehnično brezhibna, je možno razpršeno 

in počasno kapljanje onesnaževal v tla (neposreden, lokalno omejen vpliv).  

 

V primeru nezgodnega dogodka, npr. razlitja večje količine dizelskega goriva in v kolikor bi 

odpovedali vsi varnostni ukrepi na gradbišču, bi prišlo do onesnaženja tangiranih površinskih 

vodotokov (Gradaščica, Horjulka, Ostrožnik), lahko pa tudi drugih vodotokov dolvodno (neposreden, 

daljinski vpliv). Pri takšni nesreči je najpomembnejše takojšnje ukrepanje pristojnih služb. 

 

Skladno z Navodili DRSV za pripravo ocene vpliva posega na stanje površinskih voda je za vodotoke, 

v katere se bo posegalo v dolžini večji od 500 m, v tekstualni prilogi 5 Pregled ocene vpliva posega na 

stanje površinskih voda podana tudi podrobnejša ocena vpliva. 

 

Opisani vplivi med gradnjo lahko povzročijo spremembo fizikalno-kemijskih ter bioloških elementov 

ekološkega stanja ter spremembo kemijskega stanja vodotokov prispevnega območja VT Mali graben 

z Gradaščico. Negativne vplive je možno zmanjšati oz. jih preprečiti z upoštevanjem omilitvenih 
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ukrepov. Med gradnjo je možen začasen vpliv na izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem 

št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin na vodotoku Gradaščica. 

Vpliv bo kratkotrajen in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven. 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih in sinergijskih vplivov ne pričakujemo, saj se dela ne bodo izvajala istočasno (ocena A). 

 

Skupen vpliv v času gradnje na površinske vode je ocenjen kot velik, zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

V skladu s 37. členom Zakona o vodah je poseg na vodno in priobalno zemljišče za gradnjo objektov 

javne infrastrukture dovoljen, če gre za gradnjo objektov, namenjenih zaščiti ljudi in premoženja, kot 

je to v primeru obravnavanega posega.  

 

Na obravnavanih vodotokih ob izvedbi posega z upoštevanjem omilitvenih ukrepov ne bo prišlo do 

bistvenega poslabšanja hidromorfoloških elementov kakovosti.  

 

Obstoječ hidrološki režim bo spremenjen le v času visokih vod, zveznost toka bo ohranjena. Z izvedbo 

posega se razmere za migracijo vodnih organizmov ne bodo spremenile (migracija bo omogočena). 

Povezava s podzemno vodo bo ohranjena.   

 

Na obravnavanih odsekih vodotokov bo prišlo do spremembe vzdolžnih in prečnih prerezov struge, 

strukture obrežnega pasu z vegetacijo in substrata. Spremembe vseh navedenih hidromorfoloških 

značilnosti lahko vplivajo na značilnosti habitata ter s tem na zgradbo in delovanje združb vseh vodnih 

organizmov (makrofitov, fitobentosa, bentoških nevretenčarjev in rib). Običajno s spreminjanjem 

hidromorfoloških značilnosti tekočih voda zmanjšamo vrstno pestrost (Ward, 1998). Zaradi navedenih 

posegov bo lahko posredno tudi vpliv na vrednost splošnih fizikalno- kemijskih elementov v vodi. 

Pogosto so posegi, ki vključujejo hidromorfološko spreminjanje in fizično urejanje vodotokov vzrok 

za povečanje bioloških obremenitev (širjenje in vnos tujerodnih vrst organizmov). Ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov te spremembe ne bodo tolikšne, da bi povzročile bistven vpliv.  

 

Skladno z Navodili DRSV za pripravo ocene vpliva posega na stanje površinskih voda je za vodotoke, 

v katere se bo posegalo v dolžini večji od 500 m, v tekstualni prilogi 5 (Pregled ocene vpliva posega 

na stanje površinskih voda) podana tudi podrobnejša ocena vpliva na hidromorfološke elemente, ki jo 

v  povzemamo v spodnjih tabelah. 
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Tabela 62: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el. - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja 

OCENA SPREMEMBE 

HM 

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a

 i
n

 d
in

a
m

ik
a

 v
o

d
n

eg
a
 t

o
k

a
 

Uravnavanje 

pretokov 

Uravnavanje 

pretokov zaradi 

obratovanja malih 

HE 

Na obravnavanih odsekih Gradaščice 

(odsek G-A, G-B, G-C,G-D) ter 

gorvodno ni evidentiranih objektov 

malih HE, ki bi povzročale nenaravno 

nihanje pretokov.  

Obravnavan poseg ne vključuje ureditev 

umestitev energetskih objektov, ki bi 

povzročale nenaravno nihanje pretokov 

Spremembe obstoječega 

hidrološkega režima ne 

bo. 

Vodni objekti in 

naprave 

Spremenjenost 

vodnega toka zaradi 

vpliva prečnih 

objektov, odvzemov 

vode, izpustov 

odpadne vode, 

razbremenilnikov 

idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda 

izhaja, da na obravnavanih odsekih 

Gradaščice (odsek G-A,G-B,G-C, G-

D) ni evidentiranih prečnih objektov, 

ki bi povzročali spremembe vodnega 

toka, izpustov  iz čistilne naprave in ni 

evidentiranih razbremenilnikov 

visokih voda. 

 

Na odseku G-D se nahaja objekt za 

zajem vode za namakanje kmetijskih 

in drugih površin v količini do 4 l/s in 

do 850 m3/leto. 

   

Ocenjujemo, da so zaradi vodnih 

objektov in naprav značilnosti 

vodnega toka na obravnavanih 

odsekih Gradaščice delno 

spremenjene. 

Obravnavan poseg vključuje izvedbo suhega 

zadrževalnika visokih voda Razori z visoko 

pregrado na meji med pododsekoma 

Gradaščice G-B in G-C. Talna  zapornica se 

bo začela pripirati, ko se bo pretok skupne 

Gradaščice in Horjulke na prerezu Zahodne 

obvoznice približa 200 m3/s. Skozi 

zapornično odprtino odteka samo toliko vode, 

da projektni pretok Q=200 m3/s na Zahodni 

obvoznici ni presežen. Z zapiranjem zapornice 

se začne zadrževalnik polniti. Če se zjezena 

gladina približa projektni koti 307,0, dotok v 

zadrževalnik pa je še vedno večji od iztoka 

skozi talno zapornico, se začne odpirati 

loputasta zapornica. To je pričakovati le pri 

pretokih s povratno dobo več kot 100 let. V 

tem primeru bi se pretok proti Ljubljani 

povečal in verjetno presegel pretok Q = 200 

m3/s (kar je trenutno projektni pretok). V 

primeru še večjega dotoka ali havarije na 

zapornicah se aktivira še varnostni preliv. 

Poseg bo povzročil 

spremembe obstoječega 

hidrološkega režima v 

času nastopa visokih vod 

(Gradaščica na profilu 

Razori pri Q20) na 

obravnavanem odseku 

Gradaščice ter dolvodno.  

 

Območje zadrževalnika 

Razori se nahaja na 

naravni retenzijski 

površini. 

 

Poplavne razmere na 

neurbanih površinah ne 

bodo spremenjene.  
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Druge obremenitve 

z vplivom na vodni 

tok 

Spremenjenost 

vodnega toka zaradi 

posegov na prispevni 

površini (npr. 

spremenjena raba tal 

– vpliv na odtok, 

regulacija idr.) 

Gradaščica je na obravnavanem 

območju v celoti urejena, pretežno 

sonaravno. 

 

Iz Atlasa voda izhaja, da na odseku G-

A poleg Ostrožnika v Gradaščico (levi 

breg) izlivata še 2 neimenovana 

pritoka (ožja od 2,5 m) in 2 nestalna 

vodotoka. 1 neimenovan levi pritok je 

tudi na odseku G-C. 

 

Neposredna bližina odseka G-A, 

predstavlja urbane površine (cesta, 

pozidava, rekreacijski center), sicer pa 

je okolica na ostalih obravnavanih 

odsekih Gradaščice pretežno 

kmetijska, del odseka G-C je speljan 

po gozdnih površinah.   

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, 

da je na urejenih odsekih odstopanje 

srednjega dnevnega pretoka v 

primerjavi z naravnim pretokom 

znatno.  

 

Na odstopanje naravnega pretoka 

vplivajo izvedene regulacije 

Gradaščice.  

V okviru posega je načrtovana tudi izvedba 

deviacije javne poti JP-567221 Stranska vas-

Bokalce, deviacije poljskih poti in deviacija 

lokalne ceste LC213051 Dobrova-Stranska 

vas.  

 

Te ureditve ne predstavljajo vrste posega, ki 

bi vplivala na spremembo odtoka s prispevne 

površine 

 

V okviru posega je načrtovana sanacija že 

regulirane Gradaščice (pododsek G- C in G-

D) ter vzdrževalna dela na pododseku  G-A in 

G-B). 

 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da bo na 

obravnavanih odsekih Gradaščice odstopanje 

srednjega dnevnega pretoka v primerjavi z 

naravnim pretokom tudi po končanih delih 

znatno. 

 

Poseg ne bo povzročil 

takšnih sprememb 

okoliške rabe, ki bi 

bistveno vplivale na 

spremembe obstoječega 

srednjega dnevnega 

pretoka. 
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Tabela 63: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el - zveznost toka na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije vodnih 

organizmov zaradi prečnih 
objektov v strugi  

Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da 

je na obravnavanem odseku reke Gradaščice več kot 
10 stopenjskih pragov iz lomljenca, od tega je ena na 

odseku G-A, ena na odseku G-B in ostali pa na odseku 

G-C. Omenjeni objekti ob sQs pretoku reke ne ovirajo 
migracije vodnih organizmov. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost 
toka vseh obravnavanih odsekov reke z vidika 

migracije vodnih organizmov neprekinjena.  

V okviru posega je načrtovana sanacija že regulirane 

Gradaščice (pododsek G- C in G-D) ter vzdrževalna dela 
na pododseku  G-A in G-B). Izvedba objektov, ki bi 

ovirali prehod za ribe v okviru teh posegov ni načrtovana.  

 
Po potrebi bo prehod za vodne organizme preko 

zemeljske pregrade zadrževalnika Razori na območju 

Gradaščice zagotovljen. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo obstoječa 

možnost migracije vodnim organizmom na 
obravnavanem območju Gradaščice po izvedbi posega in 

predlaganih omilitvenih ukrepih zagotovljena 

Sprememba zveznosti toka bo, 

migracija vodnim organizmom 
bo omogočena.  

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost premeščanja 

sedimentov zaradi prečnih 
objektov (zadrževalniki, prodni 

zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne 

infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda 
in/ali zadrževanje rinjenih plavin (prodnih 

zadrževalnikov).  

 
Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na 

obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

Obravnavan poseg ne vključuje izvedbe objektov, ki bi 

vplivali na premeščanje sedimentov. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da premeščanje 

sedimentov tudi ob izvedbi posega ne bo prekinjeno. 

Spremembe zveznosti toka z 

vidika premeščanja sedimentov 
ne bo. 
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Tabela 64: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el. - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 
Opis obstoječega stanja Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in globina 

struge  

Na obravnavanem odseku G-A širina struge variira med 12 m in 16 m, globina pa 

od 2 m do 3 m. Tlorisni potek struge je v primerjavi s potekom iz konca 18 st in 

začetka 19.st. zelo malo spremenjen. 
 

Na obravnavanem odseku G-B variira širina struge med 10 m in 12 m, ter globina 

od 1,7 m do 2,5 m. Tlorisni potek struge je v primerjavi s potekom iz konca 18 st 
in začetka 19.st. močno spremenjen. 

 

Na obravnavanem odseku G-C variira širina struge med 11 m in 14 m, ter globina 
od 1,5 m do 2,5 m. Tlorisni potek struge je v primerjavi s potekom iz konca 18 st 

in začetka 19.st. močno spremenjen. 
 

Na obravnavanem odseku G-D variira širina struge med 11 m in 14 m, ter globina 

od 1,5 m do 2,5 m. Tlorisni potek struge je v primerjavi s potekom iz konca 18 st 
in začetka 19.st. zelo močno spremenjen. 

 

V okviru posega je načrtovana sanacija že 

regulirane Gradaščice (pododsek G- C in G-D) ter 

vzdrževalna dela na pododseku G-A in G-B). 
Širina in globina struge Gradaščice bo 

spremenjena na odseku G-B, kje je načrtovana 

zemeljska pregrada zadrževalnika Razori. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo do 

bistvenih sprememb z vidika širine in globine 
struge po izvedbi posega prišlo na cca 50 % 

odseka G-B  

Sprememba širine in globin struge 

ter s tem sprememba  morfoloških 

razmer zaradi načrtovanih 
ureditev bo zmerna le na 90 m 

struge Gradaščice. 

Struktura struge in 

substrata  

Celoten obravnavan odsek Gradaščice meandrira le rahlo, prav tako ni opaznih 

izrazitih zožitev ali razširitev struge.  
 

Dno struge vseh obravnavanih odsekov reke Gradaščice je razgibano. Prisotne so 

naravne hidromorfološke strukture (poglobitve, zajede, tolmuni, peščine), kakor 
tudi nekaj kamnitih stopenj povsem antropogenega nastanka. V večini je prekrito 

s peskom in prodom, večje kamenje je na samem dnu prisotno bolj poredko, 

pogosteje pa ob brežinah in samih stopnjah. Vodno rastlinstvo ni prisotno.  
 

Ocenjujemo, da je na celotnem območju omogočena povezava s podzemno vodo. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge vodotokov in substrata 
na večinskem delu dokaj razgibana, glede na naravno stanje malo spremenjena. 

V Gradaščici bo edino na območju pregrade in 

podslapja potrebno izvesti močno zaščito dna in 
brežin, kar pomeni da bo cca 50 % odseka G-B 

povsem izgubilo obstoječo strukturiranost v 

vzdolžnem in prečnem pogledu, strugotvorni 
procesi na odseku pa bodo povsem prekinjeni.  

 

Dno struge na ostalih območjih ureditve bo 
naravno, strugotvorni procesi bodo omogočeni na 

odsekih struge, ki bodo izvedeni brez utrditev 

brežin. 

Zaradi načrtovanih ureditev  bodo 

strugotvorni procesi povsem 
onemogočeni na cca 4% 

obravnavanega območja 

Gradaščice.  
 

Spremembo ocenjujemo kot 

zmerno. 

Struktura 

obrežnega pasu  

Večji del brežin je na vseh obravnavanih odsekih, poraslih z gosto lesno drevesno 

in grmičevno vegetacijo. Na odseku G-C je obrežni pas zarasti večinoma širši od 

20 m. Odsek G-A in G-B so brežine zaraščene v pasu 5-10 m. Le na odseku G-A, 
kjer se struga Gradaščice močno približa stanovanjskim hišam je ta zarast 

redkejša. Strnjen pas značilne obrežne vegetacije ni identificiran le mestoma na 

odsekih G-D, kjer je ca 100 m desne brežine travnate 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na obravnavanem območju 

Gradaščice morfološko dokaj strukturiran, v veliki meri vključuje elemente 
naravne struge. V primerjavi z naravnim stanjem je malo spremenjeno. 

Izvedba posega v Gradaščici bo za cca 50 % 

odseka G- B pomenila izgubo naravne brežine.  

Obstoječa razgibanost brežin na ostalem območju 
bo ohranjena v veliki meri. 

 

Struktura obrežnega psu bo povsem uničena na 
območju poglobitve in pregrade. 

Zaradi načrtovanih ureditev bo 

struktura obrežnega pasu povsem 

uničena na cca 4% obravnavanega 
območja Gradaščice. 

 

Spremembo ocenjujemo kot 
zmerno. 
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Tabela 65: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Gradaščice 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi opredeljeni 

v okviru 

Kategorizacije 

urejanja vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki 
opredeljeni glede na morfološko 

ohranjenost in razvrščeni v štiri 

osnovne in tri vmesne 
»kakovostne« razrede.  

 

Izhodišče kategorizacije je stopnja 
preoblikovanosti struge, pri čemer 

se upoštevajo tako neposredni kot 

posredni vplivi: 
R 1- naravni vodotoki  

R 1-2- delno naravni vodotoki 

R 2 - sonaravni vodotoki 
R 2-3 - sonaravno tehnično urejeni 

vodotoki 

R 3 - tehnično urejeni vodotoki 
R 3-4 - delno togo urejeni vodotoki  

R 4 - togo urejeni vodotoki 

Iz Kategorizacije vodotokov (ARSO) izhaja, da je: 

• 530 m odseka G-A razvrščenega v R 2- razred in 

50 m v R 2-3;  

• 75 m odseka G-B  je razvrščenega v R 2- razred in 

100 m v R 2-3; 

• 1005 m odseka G-C  je razvrščenega v R 2- razred 

in 240 m v R 2-3; 

• 400  m odseka G-D je razvrščenega v R 2-3. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je 
obravnavano območje Gradaščice morfološko malo 

spremenjeno.  

Na podlagi načrtovanih ureditev na 
območju Gradaščice ocenjujemo, da se  

po izvedbi posega kategorizacija 

obravnavanih odsekov ne bo spremenila. 
Izjema je odseka G- B, kjer bo zaradi 

izvedbe zemeljske pregrade 75 m odseka  

opredeljenega kot delno togo urejen 
vodotok (R3-4). 

Morfološke razmere v vodotoku se bodo 
zaradi izvedbe obravnavanega posega 

spremenile (poslabšale) na 0,4 % celotne 

Gradaščice. Prišlo bo do spremembe v 
opredeljenih razredih kategorizacije 

urejanja vodotokov. Na račun R2-3 bo 

zaradi izvedbe pregrade 75 m vodotoka 
potrebno kategorizirat kot delno togo 

urejen vodotok (R3-4). 
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Tabela 66: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Horjulka  

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a
 i

n
 d

in
a
m

ik
a

 v
o

d
n

e
g
a

 t
o

k
a

 

Uravnavanje 

pretokov 

Uravnavanje pretokov 

zaradi obratovanja malih 

HE 

Na obravnavanih odsekih Horjulke (odsek H-A, 

H-B, H-C) ter gorvodno ni evidentiranih objektov 

malih HE, ki bi povzročale nenaravno nihanje 

pretokov.  

Obravnavan poseg ne vključuje ureditev umestitev 

energetskih objektov, ki bi povzročale nenaravno nihanje 

pretokov. 

Spremembe obstoječega hidrološkega 

režima ne bo. 

Vodni objekti in 

naprave 

Spremenjenost vodnega 

toka zaradi vpliva prečnih 

objektov, odvzemov vode, 

izpustov odpadne vode, 

razbremenilnikov idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, da na 

obravnavanih odsekih Horjulke (odsek H-A, H-B, 

H-C) ni evidentiranih prečnih objektov, ki bi 

povzročali spremembe vodnega toka, odvzemov 

vode, izpustov iz čistilne naprave in ni 

evidentiranih razbremenilnikov visokih voda. 

 

Ocenjujemo, da so zaradi vodnih objektov in 

naprav značilnosti vodnega toka na obravnavanih 

odsekih Horjulke niso spremenjene. 

Z namenom, da se prepreči nekontrolirano prelivanje 

Horjulke preko regionalne cesto Šujica-Razori in ceste proti 

Horjulu v Dobrovi ter zaradi preprečevanja poplavljanja 

stanovanjskih objektov okoli krožišča in v osrednjem delu 

Dobrove, je predvidena izvedba dodatnega nasipa ob 

Horjulki med regionalno cesto oziroma Dobrovo in strugo 

Horjulke 

Poseg bo povzročil spremembe 

obstoječega hidrološkega režima  le v 

času nastopa visokih vod na 

obravnavanem odseku Horjulke ter 

dolvodno. 

Druge obremenitve z 

vplivom na vodni tok 

Spremenjenost vodnega toka 

zaradi posegov na prispevni 

površini (npr. spremenjena 

raba tal – vpliv na odtok, 

regulacija idr.) 

Horjulka je na odsekih H-A in H-B v celoti 

sonaravna, brežina odseka H-C je na območju 

pozidav urejena (kamniti zid). 

 

Iz Atlasa voda izhaja, da se na odseku H-A v 

Horjulko (desni breg) izlivata 2 nestalna vodotoka 

in 1 kanal (ožja od 2,5 m). 

 

Neposredna bližina odseka H-A mestoma 

predstavlja urbane površine (cesta, pozidava), 

sicer pa je okolica pretežno kmetijska. Povsem 

kmetijska je tudi okolica odseka H-B. Odsek H-C  

pa je speljan skozi naselje.    

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je na 

urejenih odsekih odstopanje srednjega dnevnega 

pretoka v primerjavi z naravnim pretokom zelo 

malo spremenjeno. Na odstopanje naravnega 

pretoka vpliva antropogena raba okolice..  

V okviru posega je načrtovana tudi izvedba deviacije javne 

poti JP-567221 Stranska vas-Bokalce, deviacije poljskih poti 

in deviacija lokalne ceste LC213051 Dobrova-Stranska vas.  

Te ureditve ne predstavljajo vrste posega, ki bi vplivala na 

spremembo odtoka s prispevne površine. 

 

V okviru posega so načrtovana vzdrževalna dela na strugi 

Horjulke na odseku H-A, prestavitev in sonaravna ureditev 

Horjulke na odseku H-B ter izvedba regulacije Horjulke in 

dodatnega nasipa ob Horjulki med regionalno cesto oziroma 

Dobrovo in strugo Horjulke (odsek H-C). 

 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da bo na obravnavanih 

odsekih Horjulke odstopanje srednjega dnevnega pretoka v 

primerjavi z naravnim pretokom tudi po končanih delih malo 

spremenjeno, sprememba bo prisotna ob visokih vodah. 

Poseg bo povzročil spremembe 

obstoječega hidrološkega režima le  v 

času nastopa visokih vod na odseku 

H-B. Na območju ureditve odseka H-

B je ob nastopu visokih vod 

pričakovati večje poplavljanje (dvig 

gladin). Ob visoki vodi Horjulke bodo 

gladine segale do regionalne ceste. 

Poseg ne bo povzročil takšnih 

sprememb okoliške rabe, ki bi 

bistveno vplivale na spremembe 

obstoječega srednjega dnevnega 

pretoka. 
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Tabela 67: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el - zveznost toka na obravnavanih odsekih Horjulke 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije vodnih 
organizmov zaradi prečnih 

objektov v strugi  

Na podlagi terenskega ogleda in podatkov Atlasa 
okolja je bilo ugotovljeno, da sta na odseku H-C dve 

drči iz lomljenca deb. 30-50 cm, dolžine približno 3,50 

m. 
 

Omenjeni objekti ob sQs pretoku ne ovirajo migracije 

vodnih organizmov. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost 

toka vseh obravnavanih odsekov  vodotoka z vidika 
migracije vodnih organizmov neprekinjena. 

V okviru posega so načrtovana vzdrževalna dela na strugi 
Horjulke na odseku H-A, prestavitev in sonaravna 

ureditev Horjulke na odseku H-B ter izvedba regulacije 

Horjulke in dodatnega nasipa ob Horjulki med regionalno 
cesto oziroma Dobrovo in strugo Horjulke (odsek H-C). 

Niveletna stabilizacija struge ni potrebna, na odseku H-C 

se izvedeta le talna pragova na začetku in zaključku 
regulacije. 

 

Prehod za vodne organizme preko novih talnih pragov bo 
zagotovljen. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo obstoječa 
možnost migracije vodnim organizmom na 

obravnavanem območju Horjulke po izvedbi posega 

zagotovljena. 

Spremembe zveznosti toka ne bo, 
migracija vodnim organizmom bo 

omogočena.  

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost premeščanja 

sedimentov zaradi prečnih 

objektov (zadrževalniki, prodni 
zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne 

infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda 

in/ali zadrževanje rinjenih plavin (prodnih 
zadrževalnikov).  

 

Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na 
obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

Obravnavan poseg ne vključuje izvedbe objektov, ki bi 

vplivali na premeščanje sedimentov. 

 
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da premeščanje 

sedimentov tudi ob izvedbi posega ne bo prekinjeno. 

Spremembe zveznosti toka z 

vidika premeščanja sedimentov 

ne bo. 
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Tabela 68: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el. - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Horjulke  

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 
Opis obstoječega stanja Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in globina struge  

 
Na obravnavanem odseku H-A širina struge na vrhu brežin 

variira med 8 m in 10 m, globina pa od 1,7 m do 2,4 m; 

tlorisni potek struge v primerjavi s potekom iz konca 18 st 
in začetka 19.st. ni bistveno spremenjen.  

 

Na obravnavanem odseku H-B širina struge na vrhu brežin  
variira med 10 m in 12 m, globina od 1,5 m do 2,5 m; 

tlorisni potek struge v primerjavi s potekom iz konca 18 st 

in začetka 19.st. ni bistveno spremenjen.  
 

Na obravnavanem odseku H- C širina struge na vrhu brežin 
zelo malo variira; v pretežnem delu je široka 12 m, globina 

v večjem delu do 2,5 m; tlorisni potek struge je v primerjavi 

s potekom iz konca 18 st in začetka 19.st. dokaj spremenjen. 
 

 
Širina in globina struge Horjulke ter njen tlorisni potek bo 

povsem spremenjen na odseku H-B, kje je načrtovana 

prestavitev in sonaravna ureditev Horjulke ter na odseku H-C 
kjer je načrtovana regulacija v dolžini 256 m. 

 
Sprememba širine in globin struge s 

tlorisnim potekom ter s tem zmerno 

poslabšanje morfoloških razmer zaradi 
načrtovanih ureditev bo v primerjavi z 

obstoječim stanjem prisotno na 265 m 

struge Horjulke (odsek H-C).  
Tlorisni potek na odseku H-B bo tudi po 

končani prestavitvi še vedno razgiban, prav 

tako struga v vzdolžnem in prečnem 
pogledu. 

Sprememba morfoloških struktur glede na 
obstoječe morfološke razmere bo zmerna. 

Struktura struge in 

substrata  

 

Dno struge na vseh obravnavanih odsekih ja nezavarovano, 

naravno. Naravne hidromorfološke strukture (poglobitve, 
zajede, tolmuni, peščine) so manj prisotne na odseku H-C.  

 

V večini je dno prekrito s peskom in prodom, večje kamenje 
je na samem dnu prisotno bolj poredko, pogostejše je na 

odseku H-C - antropogenega izvora ob brežinah in drčah. 

Vodno rastlinstvo ni prisotno.  
 

Ocenjujemo, da je na celotnem območju omogočena 

povezava s podzemno vodo.  

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge 

vodotokov in substrata na odseku H-A malo spremenjena, 
na odseku H-B zelo malo spremenjena, na odseku H-C 

zmerno spremenjena. 

 

Obstoječa strukturiranost struge in substrata bo povsem 

izgubljena na odseku H-B, kjer je načrtovana prestavitev struge.  
 

Predviden način ureditve bo po dnu tudi na odseku H-B še vedno 

omogočal strugotvorne procese.  
 

Nobena od načrtovanih ureditev ne predstavlja takšne zaščite 

dna in brežin na Horjulki, da bi se s tem izgubila obstoječa 
strukturiranost dna ter da bi bili pri tem strugotvorni procesi 

povsem prekinjeni. Ohranjena bo povezava s podzemno vodo. 

 

Zaradi načrtovanih ureditev bodo 

strugotvorni procesi v primerjavi z 
obstoječim stanjem nekoliko omejeni le na 

265 m struge Horjulke (odsek H-C),  

sprememba morfoloških struktur glede na 
obstoječe morfološke razmere bo zmerna. 
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Struktura obrežnega 

pasu  

 
Večji del brežin je na vseh obravnavanih odsekih, poraslih z 

gosto lesno drevesno in grmičevno vegetacijo. Na odseku 

H-B je obrežni pas zarasti večinoma širši od 20 m. Odsek 
H-A in H-C imata brežini zaraščeni v pasu 5-10 m. Strnjen 

pas značilne obrežne vegetacije ni identificiran le mestoma 

na odsekih H-A in H-C Na odseku H-C je v območju 
objektov brežina mestoma utrjena z obrežnimi zidovi.  

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na 

odseku H-B morfološko dokaj strukturiran, z veliko mero 

elementov naravne struge. Na odseku H-A je to stanje v 

primerjavi z naravnim malo spremenjeno, na odseku H-C pa 
zmerno do močno spremenjeno. 

Obstoječa zarast bo ohranjena v največji možni meri.  
Obstoječa struktura obrežnega pasu bo povsem uničena na tistih 

odsekih Horjulke, ki bo zaradi izvedbe visokovodnega nasipa 

zadrževalnika Razori zasuta. 
 

Prestavitev Horjulke je na odseku H-B je načrtovana kot 

sonaravna z bogatim pribrežnim pasom ter prostorsko 
predimenzioniranim prečnim prerezom Načrtovana je 

obojestranska zasaditev nove struge Ves saditveni material se bo 

pridobil iz obstoječe struge Horjulke. 

 

Regulacija na odseku H-C, ki vključuje tudi izvedbo obrežnih 

zidov (na desni brežini v dolžini 95 m, na levi pa v dolžini 70 m) 
predstavlja poseg v že degradiran, močno spremenjen obrežni 

pas. 

Zaradi načrtovanih ureditev bo obstoječa 
struktura obrežnega pasu povsem uničena 

na cca 50% odseka H-B. 

  
Pogoji za vzpostavitev obrežnega pasu, ki 

bo imel elemente naravnega, bodo v 

primeru izvedbe načrtovanih ureditev 
zagotovljeni. Sprememba morfoloških 

struktur obrežnega pasu bo zmerna.  

 
Tabela 69: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Horjulke 

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi opredeljeni 

v okviru 

Kategorizacije 

urejanja vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki 

opredeljeni glede na morfološko 
ohranjenost in razvrščeni v štiri 

osnovne in tri vmesne »kakovostne« 

razrede. Izhodišče kategorizacije je 
stopnja preoblikovanosti struge, pri 

čemer se upoštevajo tako neposredni 

kot posredni vplivi: 
R 1- naravni vodotoki  

R 1-2- delno naravni vodotoki 

R 2 - sonaravni vodotoki 
R 2-3 - sonaravno tehnično urejeni 

vodotoki 

R 3 - tehnično urejeni vodotoki 
R 3-4 - delno togo urejeni vodotoki  

R 4 - togo urejeni vodotoki 

Iz Kategorizacije vodotokov (ARSO) izhaja, da 

je: 

• odsek H-A razvrščen v R 2- razred; 

• odsek H-B  je razvrščen v R 2- razred; 

• 85 m odseka H-C je razvrščenega v R 2- 

razred in 180 m v R 3-4. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je 

obravnavano območje Horjulke morfološko 
zmerno spremenjena le na odseku H-C.  

Na podlagi načrtovanih ureditev na 

območju Horjulke ocenjujemo, da se  po 
izvedbi posega kategorizacija 

obravnavanih odsekov ne bo spremenila.  

Morfološke razmere v vodotoku se bodo 

zaradi izvedbe obravnavanega posega le 
toliko spremenile (poslabšale), da do 

sprememb v opredeljenih razredih 

kategorizacije urejanja vodotokov ne bo 
prišlo.  
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Tabela 70: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega elementa - hidrološki režim na obravnavanih odsekih Ostrožnika  

HM ELEMENT in  

SPREMENLJIVKA  

PODPORNA 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

H
ID

R
O

L
O

Š
K

I 
R

E
Ž

IM
 

K
o

li
či

n
a
 i

n
 d

in
a
m

ik
a

 v
o

d
n

e
g
a

 t
o

k
a

 

Uravnavanje 

pretokov 

Uravnavanje pretokov 

zaradi obratovanja 
malih HE 

Na obravnavanih odsekih Ostrožnika (odsek 

O-A, O-B, O-C) ter gorvodno ni 
evidentiranih objektov malih HE, ki bi 

povzročale nenaravno nihanje pretokov.  

Obravnavan poseg ne vključuje ureditev umestitve 

energetskih objektov, ki bi povzročale nenaravno 
nihanje pretokov 

Spremembe obstoječega 

hidrološkega režima ne bo. 

Vodni objekti in 

naprave 

Spremenjenost vodnega 

toka zaradi vpliva 

prečnih objektov, 
odvzemov vode, 

izpustov odpadne vode, 

razbremenilnikov idr. 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, 

da na obravnavanih odsekih Ostrožnika 

(odsek O-A, O-B, O-C) ni evidentiranih 
prečnih objektov, ki bi povzročali 

spremembe vodnega toka, odvzemov vode, 

izpustov iz čistilne naprave in ni 
evidentiranih razbremenilnikov visokih 

voda. 

 
Ocenjujemo, da so zaradi vodnih objektov 

in naprav značilnosti vodnega toka na 

obravnavanih odsekih Ostrožnika niso 
spremenjene. 

Obravnavan poseg ne vključuje izvedbe  vodnih 

objektov in naprav  ki bi vplivale na hidrološki režim 

Ostrožnika. 

Spremembe obstoječega 

hidrološkega režima ne bo. 

Druge obremenitve z 

vplivom na vodni tok 

Spremenjenost vodnega 

toka zaradi posegov na 

prispevni površini (npr. 
spremenjena raba tal – 

vpliv na odtok, 

regulacija idr.) 

Ostrožnik je na odseku O-A ter v veliki 

večini tudi na odseka O-B sonaraven, 

odseka O-C je na območju pozidav urejen 
(kamniti zid). 

 

Iz terenskega ogleda ter Atlasa voda izhaja, 
da se na odseku O-B v Ostrožnik (levi breg) 

izliva 7 manjših pritokov in 4 kanali (ožji od 

2,5 m). Na desnem bregu pa ima odsek O-B 
2 nestalna pritoka. Odsek O-C ima na levem 

bregu 1 nestalen pritok ter 3 kanala. 
 

Neposredna okolica odseka O-A in O-B je 

pretežno kmetijska. Odsek O-C pa je speljan 
po robu naselja.    

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je 
na urejenih odsekih odstopanje srednjega 

dnevnega pretoka v primerjavi z naravnim 

pretokom zelo malo spremenjeno. 

V okviru posega je načrtovana tudi izvedba deviacije 

javne poti JP-567221 Stranska vas-Bokalce, 

deviacije poljskih poti in deviacija lokalne ceste 
LC213051 Dobrova-Stranska vas.  

Te ureditve ne predstavljajo vrste posega, ki bi 

vplivala na spremembo odtoka s prispevne površine. 
 

V okviru posega ja na odseku O-A načrtovana 

preusmeritev iztoka Ostrožnika proti Gradaščici (l = 
130 m) in na odseku O-C regulacija Ostrožnika (l = 

515 m). 
 

Na podlagi navedenega ugotavljamo, da bo na 

obravnavanih odsekih Ostrožnika odstopanje 
srednjega dnevnega pretoka v primerjavi z naravnim 

pretokom tudi po končanih delih zmerno 

spremenjeno, sprememba (hitrejši odtok) bo prisotna 
zaradi ureditev na odseki O-A in O-B. 

Poseg bo povzročil spremembe 

obstoječega hidrološkega režima 

le v času nastopa visokih vod na 
odseku O-A. Na območju 

ureditve odseka O-A je 

pričakovati večjo poplavno 
varnost. Sprememba vodnega 

toka bo majhna.  
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Tabela 71: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega elementa - zveznost toka na obravnavanih odsekih Ostrožnika  

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS  

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

Z
V

E
Z

N
O

S
T

 T
O

K
A

 

Migracija 

vodnih 

organizmov  

Spremenjenost migracije 
vodnih organizmov zaradi 

prečnih objektov v strugi  

Iz Atlasa okolja izhaja, da se na odseku O-A ob izlivu 
nahaja prag oz. drča iz lomljenca, ki pa v naravi ni viden. 

Prav tako  v naravi ni viden v Atlasu okolja naveden prag 

na odseku O-B (višina 0,2 m). 
 

Na podlagi terenskega ogleda ocenjujemo, da na 

obravnavanem območju Ostrožnika ni objektov, ki bi 
ovirali migracije vodnih organizmov. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je zveznost toka 
vseh obravnavanih odsekov vodotoka z vidika migracije 

vodnih organizmov neprekinjena. 

Obravnavan poseg ne vključuje izvedbe objektov, ki bi 
vplivali na migracijo vodnih organizmov. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da bo obstoječa 
možnost migracije vodnim organizmom na 

obravnavanem območju Ostrožnika po izvedbi posega 

zagotovljena. 

Spremembe zveznosti toka ne bo, 
migracija vodnim organizmom bo 

omogočena.  

Premeščanje 

sedimenta 

Spremenjenost 
premeščanja sedimentov 

zaradi prečnih objektov 

(zadrževalniki, prodni 
zadrževalniki) 

Na obravnavanih odsekih ni evidentirane vodne 
infrastrukture, katere funkcija bi bila zadrževanje voda 

in/ali zadrževanje rinjenih plavin (prodnih 

zadrževalnikov).  
 

Zveznost toka z vidika premeščanja sedimentov na 

obravnavanih odsekih ni prekinjena.  

Obravnavan poseg ne vključuje izvedbe objektov, ki bi 
vplivali na premeščanje sedimentov. 

 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da premeščanje 
sedimentov tudi ob izvedbi posega ne bo prekinjeno. 

Spremembe zveznosti toka z 
vidika premeščanja sedimentov 

ne bo. 
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Tabela 72: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe HM kakovostnega el. - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Ostrožnika  

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 
Opis obstoječega stanja Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Širina in globina struge  

Na obravnavanem odseku O-A širina struge na vrhu brežin 
variira med 4 m in 10 m, globina pa od 1 m do 2 m;  

primerjava tlorisnega potek struge  na podlagi vojaških kart iz 

preteklosti ni možna. 
 

Na obravnavanem odseku O-B širina struge na vrhu brežin 

variira med 2 m in 8 m, globina od 0,5 m do 1,5 m; tlorisni 
potek struge je v primerjavi s potekom iz konca 18 st in 

začetka 19.st. zelo spremenjen. 

 
Na obravnavanem odseku O- C širina struge na vrhu brežin 

zelo malo variira; v pretežnem delu je široka 10 m, globina v 

večjem delu do 1 m; tlorisni potek struge je v primerjavi s 
potekom iz konca 18 st in začetka 19.st. zelo spremenjen. 

 

Širina in globina struge Ostrožnika ter njegov tlorisni potek 
bo povsem spremenjen na odseku O-A, kjer je načrtovana 

preusmeritev iztoka Ostrožnika proti Gradaščici (l = 130 m) 

in na odseku O-C, kjer je načrtovana regulacija Ostrožnika (l 
= 515). 

Sprememba širine in globin struge s 
tlorisnim potekom ter s tem zmerno 

poslabšanje morfoloških razmer zaradi 

načrtovanih ureditev bo v primerjavi z 
obstoječim stanjem prisotno na 13% struge 

Ostrožnika. 

Struktura struge in 

substrata  

Na nobenem od obravnavanih odsekov meandriranje ni 
izrazito.  

 

Dno struge na vseh obravnavanih odsekih ja nezavarovano, 
naravno. Naravne hidromorfološke strukture (poglobitve, 

zajede, tolmuni, peščine) so manj prisotne le na odseku O-C. 

V večini je dno prekrito s peskom in prodom, večje kamenje 
je na samem dnu ni prisotno. Vodno rastlinstvo ni prisotno. 

Ocenjujemo, da je na celotnem območju omogočena 

povezava s podzemno vodo.  
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je struktura struge 

vodotokov in substrata spremenjena le na odseku O-C malo 
spremenjena. 

Predviden način ureditve bo tako na odseki O-A kot O-C še 
vedno omogočal strugotvorne procese.  

 

Nobena od načrtovanih ureditev ne predstavlja takšne zaščite 
dna in brežin, da bi se s tem izgubila obstoječa 

strukturiranost dna ter da bi bili pri tem strugotvorni procesi 

povsem prekinjeni. Ohranjena bo povezava s podzemno 
vodo. 

Zaradi načrtovanih ureditev bodo 
strugotvorni procesi v primerjavi z 

obstoječim stanjem nekoliko omejeni le na 

13% struge Ostrožnika. 
 

Sprememba morfoloških struktur glede na 

obstoječe morfološke razmere bo na teh 
odsekih zmerna. 

Struktura obrežnega 

pasu  

Brežine so na odsekih O-A in O-B v pasu 5-10 m porasle z 

gosto lesno drevesno in grmičevno vegetacijo. Strnjen pas 
značilne obrežne vegetacije ni identificiran le mestoma na O-

C. Na odseku O-C je v območju objektov brežina mestoma 

utrjena z obrežnimi zidovi. 
 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je obrežni pas na 

odseku O-A in O-B morfološko dokaj strukturiran, z veliko 
mero elementov naravne struge. Na odseku O-C  pa je to 

stanje v primerjavi z naravnim zmerno do močno 

spremenjeno. 

Obstoječa struktura obrežnega pasu bo povsem spremenjena 

na izlivnem deli Ostrožnika (odsek O-A)  ter na odseku 
skozi Stransko vas (odsek O-C). 

 

Načrtovana je obojestranska zasaditev odsekov na novo 
urjene struge.  

Zaradi načrtovanih ureditev bo obstoječa 

struktura obrežnega pasu povsem uničena na 
cca 13% struge Ostrožnika. 

 

Sprememba morfoloških struktur obrežnega 
pasu bo na tem odseku zmerna.  
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Tabela 73: Opredelitev zaradi posega nastale spremembe s pomočjo opredeljene kategorizacije vodotokov - morfološke razmere na obravnavanih odsekih Ostrožnika  

HM ELEMENT in 

SPREMENLJIVKA 

OPIS PODPORNE 

SPREMENLJIVKE 
Opis obstoječega stanja  Opis načrtovanega stanja OCENA SPREMEMBE HM 

M
O

R
F

O
L

O
Š

K
E

 R
A

Z
M

E
R

E
 

Razredi opredeljeni 

v okviru 

Kategorizacije 

urejanja vodotokov 

V Kategorizaciji so vodotoki 

opredeljeni glede na morfološko 

ohranjenost in razvrščeni v štiri 
osnovne in tri vmesne 

»kakovostne« razrede. Izhodišče 

kategorizacije je stopnja 
preoblikovanosti struge, pri čemer 

se upoštevajo tako neposredni kot 

posredni vplivi: 
 

• R 1- naravni vodotoki  

• R 1-2- delno naravni 

vodotoki 

• R 2 - sonaravni vodotoki 

• R 2-3 - sonaravno tehnično 

urejeni vodotoki 

• R 3 - tehnično urejeni 

vodotoki 

• R 3-4 - delno togo urejeni 

vodotoki  

• R 4 - togo urejeni vodotoki 

Na podlagi terenskega ogleda ocenjujemo, da je: 

• odsek O-A razvrščen v R 2- razred; 

• 630 m odseka O-B je razvrščenega v R 2- razred in 

385 m v R 2-3 

• 350 m odseka O-C je razvrščenega v R 2- 3- razred 

in 155 m v R 3. 

 
Na podlagi navedenega ocenjujemo, da je 

obravnavano območje Ostrožnika morfološko malo 

spremenjeno na odseku O-B in zmerno spremenjena 
le na odseku O-C.  

Na podlagi načrtovanih ureditev na 

območju Ostrožnika ocenjujemo, da se 

bo po izvedbi posega kategorizacija 
obravnavanih odsekov spremenila.  

 

Povečal se bo delež sonaravno tehnično 
urejenih odsekov 

Morfološke razmere v vodotoku se bodo 

zaradi izvedbe obravnavanega posega 

tako spremenile (poslabšale), da bo 
prišlo do sprememb v opredeljenih 

razredih kategorizacije urejanja 

vodotokov.  
 

Na račun R2 se bo za 480 m povečal 

delež sonaravno tehnično urejenih 
odsekov.   
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Potreba po uveljavitvi izjeme po 4.7 členu Direktive o vodah in 56. členu Zakona o vodah ne obstaja. 

Načrtovane ureditve ne vključujejo novo preoblikovanje fizičnih značilnosti telesa površinskih voda, 

ki slabšajo stanje vodnega telesa. Ureditve ne vplivajo na stanje vodotoka oziroma sam poseg ne bo 

vplival na spremembe v oceni hidromorfoloških parametrov (kontinuiteta toka, morfologija, 

hidrologija) in z njimi povezanih bioloških parametrov (fitoplankton, vodno rastlinstvo, bentoški 

nevretenčarji in ribe) ter fizikalno kemijskih parametrov (toplotne razmere, kisikove razmere, stanje 

hranil…) v tolikšni meri, da bi to povzročilo uvrstitev vodnega telesa v nižji kakovostni razred. 

 

V primeru neupoštevanja omilitvenih ukrepov, bi bil možen vpliv na izvajanje pravic, dodeljenih z 

vodnim dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin na 

vodotoku Gradaščica. Ob ustrezni ureditvi struge Gradaščice negativnega vpliva ne bo. 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativni vplivi bodo sicer prisotni, saj se bodo v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov in 

drugih posegov na obravnavanem območju, posegi izvajali na istem vodnem telesu površinske vode, 

vendar so v projekte že vključeni ustrezni ukrepi, ki bodo kumulativne vplive ustrezno zmanjšali. V 

kolikor se bodo izvedli vsi ustrezni omilitveni ukrepi v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov 

in drugih posegov na obravnavanem območju, bo kumulativen vpliv na površinske vodotoke 

nebistven. Ocenjujemo, da bo vpliv nebistven (ocena B). Sinergijskih vplivov ne bo. 

 

Skupen vpliv med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na površinske vode je ocenjen kot 

zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C2). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.5.2. Podzemne vode 

 

Opredelitev splošnih vplivov 

Vpliv na podzemne vode se bo lahko na lokalnem nivoju odražal na režimu napajanja in dreniranja 

vodonosnika ter na kemijskem stanju. Prestavitve in poglobitve strug vodotokov, ki lahko 

predstavljajo drenažno bazo za lokalne vodonosnike bodo tako vplivale predvsem na dinamiko 

nihanja, torej napajanja in dreniranja podzemne vode v teh vodonosnikih. Izgradnja zadrževalnikov in 

drugi posegi, kjer bo prihajalo do povišanih tlakov in posledično višjih odtokov vode v vodonosnik 

lahko poleg vpliva na dinamiko podzemne vode predstavlja tudi vpliv na kemijsko stanje podzemne 

vode zaradi izpiranja potencialnih onesnaževal v nezasičeni coni.  

 

Točnih podatkov o dinamiki podzemne vode na območju posega nimamo. Hidrogeološke razmere, ki 

vplivajo na vrsto in magnitudo vplivov posega podajamo na podlagi majhnega števila podatkov iz 

prejšnjih faz ter na podlagi analogije s podobnimi primeri iz prakse.  

 

Ob upoštevanju konservativnih vrednosti (k= 5,6 x 10-4 m/s, i=0,002) znaša hitrost toka podzemne 

vode na območju posega okrog 7 x 10-6 m/s ali ca 0,6 m/dan. Ob tem je potrebno poudariti, da gre za 

izrazito povprečno vrednost, saj se hitrosti vzdolž območja spreminjajo in so lahko na mestih, kjer so 

hidravlični gradienti ali koeficient prepustnosti večji, tudi za več dekad višje. Tako ob privzetih 

vrednostih hitrost vertikalnega toka vode (hidravlični gradient; i=1), kot bi bila npr. infiltracija vode, 

znaša že skoraj 4 x 10-3 m/s oziroma več kot 300 m/dan. Glede na povprečno debelino zasičenega 

dela vodonosnika (~6 m) znaša transmisivnost 3,4 x 10-3 m2/s. V povprečju je širina območja 

zadrževalnika okrog 600 m. V takšni širini se skozi zasičeni del vodonosnika vsako sekundo pretoči 

ca. 4 l podzemne vode oziroma okrog 350 m3/dan. 
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Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ob izgradnji objektov, ki bodo globoko temeljeni bi lahko prišlo do vpliva na količinsko in tudi 

kemijsko stanje podzemne vode. Tak primer je talna plošča zapornice na strugi Gradaščice. Benotto 

uvrtani piloti bodo namreč posegali pod gladino podzemne vode in bi s tem lahko vplivali na lokalno 

transmisivnost vodonosnika in zaradi dodatkov pri cementiranju tudi kemijsko stanje dolvodno od 

posega. 

 

V primeru vgradnje materialov, ki so onesnaženi oziroma so izdelani iz snovi, ki so za vodo lahko 

škodljive lahko, že v času gradnje ali kasneje v času obratovanja, pride do spiranja onesnaževal v 

podzemno vodo. 

 

Poglobitve, prestavitve in čiščenje strug bodo vplivala na lokalno dinamika napajanja in dreniranja ter 

delno lahko tudi na spiranje onesnaževal v podzemno vodo. Vpliv ureditev na potoku Ostrožnik na 

podzemno vodo, je odvisen od geološke sestave in odnosa med potokom in vodonosnikom, in sicer je 

lahko sledeč: »(1) V kolikor gre za »viseč« vodotok, ki napaja podzemno vodo, in teče po slabo 

prepustnih krovnih plasteh: S poglobitvijo struge pod slabo prepustne plasti bo stik med vodotokom in 

vodonosnikom boljši, zaradi česar bo površinska voda lahko hitreje ponikala v vodonosnik. To lahko 

vodi tudi do osušitve potoka v sušnih obdobjih.; (2) V kolikor gre za »viseč« vodotok, ki napaja 

podzemno vodo, in teče po plasteh aluvialnega vodonosnika: Poglobitev struge ne bo povzročila 

bistvenega vpliva na podzemno vodo. (3) V kolikor gre za potok, ki predstavlja lokalno drenažno 

bazo. S poglabljanjem struge se bo znižal tudi nivo podzemne vode v območju, kateremu je glavna 

drenažna baza potok Ostrožnik.« Poglobitev Ostrožnika bo tako lahko vplivala na nivoje podzemne 

vode v njegovem vplivnem območju. V kolikor je struga tega potoka viseča, bi se lahko tak poseg 

odražal tudi v izsušitvi potoka, če bi bila poglobitev izvedena do bolj prepustnih in nezasičenih 

sedimentov pod zaporno plastjo.  

Med gradnjo lahko pride do onesnaženosti podzemne vode zaradi razlitja nevarnih snovi iz gradbene 

mehanizacije ali transportnih snovi v primeru nesreč ali pa kot izpiranje nevarnih snovi iz začasno 

skladiščenih zemeljskih izkopov, ki bi bili prekomerno onesnaženi (vendar niso, prav tako bodo 

prekriti s PE folijo) ali pa izpiranjem snovi iz drugih gradbenih odpadkov.  

 

 

Ob poglobitvi se lahko sprostijo tudi snovi, ki so vezane na drobnozrnate sedimente v strugi potoka. 

Izmed pogostih polutantov so to predvsem težke kovine, ki lahko tako transportirajo do podzemne 

vode. Na obravnavnem območju oz. v bližini so bile izvedene analize tal ali rečnega sedimenta na 4 

lokacijah (Gradaščica nad Ljubljano, Gradaščica v Šujici- 2 lokaciji) in ob Horjulki). Na večini lokacij 

vzorci tal niso presegali mejnih vrednosti za posamezne elemente po Uredbi o mejnih, opozorilnih in 

kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), razen na lokaciji ob Horjulki, 

kjer pa je vsebnost Hg v tleh presegala mejno imisijsko vrednost, vrednosti za ostale parametre pa so 

nižje od mejnih imisijskih vrednosti za posamezen parameter. Analiza vzorcev sedimentov iz 

Gradaščice nad Ljubljano pokazala, da vrednosti prav tako ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o 

mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), iz 

Gradaščice v Šujici da ni onesnažen z nevarnimi snovmi ter analize sedimenta iz Horjulke pa da glede 

na veljaven predpis zahtev za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališče za inertne odpadke, 

vsebnosti izmerjenih parametrov kovin, ionov in DOC niso presežene. Rezultati analiziranih 

parametrov prav tako kažejo, da glede na veljaven predpis za vnos v tla po postopku R10 sediment kot 

predviden zemeljski izkop ni primeren zaradi preseganja vrednosti za parameter Hg. V visokovodni 

nasip zadrževalnika se bo vgrajeval višek zemeljskih izkopov ob Malem grabnu. V okviru PVO za 

VGU ob Malem grabnu so bile izvedene analize tal ob Malem grabnu na treh vzorčnih mestih (ERICO 

d.o.o. Velenje, 2015). Rezultati kemijskih analiz tal kažejo, da so izmerjene vrednosti pri dveh vzorcih 

skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 

68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen (20,8 mg/kg suhih tal), 

vendar daleč od kritične vrednosti (mejna vrednost za arzen je 20 mg/kg suhih tal, kritična vrednost za 
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arzen je 55 mg/kg suhih tal). V okviru istega PVO so bile izvedene tudi analize sedimenta v Malem 

grabnu (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Analiziran vzorec je bil sestavljen iz petih podvzorcev odvzetih 

vzdolž struge in brežin Malega grabna. Na osnovi ocene vrednotenja sediment ni opredeljen kot 

nevaren odpadek. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin in struge Malega grabna se bo na območju 

obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma Verd. Material bo neoporečen, saj 

neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo skladnost s projektom v fazi gradnje 

preverja gradbeni nadzor skladno s 10 točko 13. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17, 72/17).  

 

Poleg zemeljskih izkopov bodo med gradnjo nastajale še naslednje vrste gradbenih odpadkov: biomasa 

(odstranjena vegetacija zaradi posegov), beton, železo iz rušitev mostov na Ostrožniku, odpadna 

embalaža, itd. Kot posledica izvajanja gradbenih del lahko nastanejo tudi drugi odpadki, zaradi 

nujnega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, ali pa kot posledica nepredvidenih dogodkov. 

Odpadki, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki klasificirani kot nevarni odpadki predstavljajo 

potencialno nevarnost za onesnaženje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi. V primeru, da bodo ti 

nevarni odpadki nastali, bodo količine zelo majhne (servis strojne opreme se ne bo vršil na gradbišču),  

izjema bo v primeru nepredvidenih nesreč. Obstaja tudi možnost onesnaženja tal pri premeščanju 

odpadkov iz evidentiranih divjih odlagališč na obravnavanem območju oz. v  njegovi neposredni 

bližini, od katerih naj bi bile nekatera obremenjena z nevarnimi odpadki. Zato je potrebno pred 

začetkom del divja odlagališča, skladno z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ustrezno sanirati.  

 

 

V lokalnem obsegu se bodo vplivi odražali tudi ob posegih v krovne plasti vodonosnika. V teh 

primerih lahko prihaja do povišane kalnosti podzemne vode zaradi sprostitve finih delcev. Glede na tip 

vodonosnika gre za lokalno zelo omejen vpliv, ki je sicer tudi iz časovnega vidika kratkotrajen.  

 

Vodni viri (vodna dovoljenja) so od posegov oddaljeni okrog 90 m ali več. Glede na poseg ne gre 

pričakovati vpliva na količinsko stanje podzemne vode na vodnih virih, ki bi izviral iz aktivnosti v 

času gradnje. Manjši vpliv, predvsem v primeru izrednih dogodkov v času gradnje, je možen na vodni 

vir v Šujici. V času aktivnosti zadrževalnika se bo vpliv odražal tudi na vodnih virih, ki zajemajo vodo 

iz vrtine. V prvem delu poplavnega vala bo opazen predvsem vpliv na količinsko stanje in sicer kot 

povišanje nivojev podzemne vode zaradi širitve tlačnega vala s strani zadrževalnika  in zaradi 

infiltracije visokih površinskih vod v vodonosnik. Dodatno je potrebno omeniti, da bodo v obdobjih 

delovanja podzemne vode zaradi splošnega vodostaja že tako ali tako povišani. V nadaljevanju vala 

obstaja možnost kratkotrajnega vpliva na posamezne parametre kemijskega stanja podzemne vode. 

Izvor onesnaževal bodo lahko infiltracija onesnažene poplavne vode ali pa izpiranje snovi iz 

nezasičene cone na območju zadrževalnika ali drugih površinah, kjer se bo morebiti zadrževala 

poplavna voda. 

 

Vplive v času gradnje oziroma kot posledica gradbenih del lahko opredelimo kot kratkotrajne. V 

primeru kalnosti lahko govorimo o lokalnem vplivu, medtem ko v primeru morebitnih onesnaženj 

podzemne vode lahko govorimo tudi o daljinskem vplivu, ki pa je kot že rečeno začasen. Zaradi 

implementacije omilitvenih ukrepov bo vpliv posega na podzemne vode v času gradnje zmeren (C2).  

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Vpliv obravnavanih ureditev na stanje podzemne vode med gradnjo je ocenjen kot zmeren (ocena C2), 

zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven. 
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Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

V času obratovanja oziroma uporabe bo največji vpliv na podzemne vode imel zadrževalnik. 

Zadrževanje poplavnih vod znotraj visokovodnega nasipa bo vplivalo na lokalno dinamika napajanja 

in dreniranja ter morebitno spiranje snovi iz tal v podzemne vode. Ob zapolnitvi zadrževalnika se bodo 

začasno ustvarile hidravlične razmere, ki se bodo odražale v napajanju vodonosnika. Zelo verjetno ob 

zapolnitvi zadrževalnika nivoji podzemne vode na tem območju še ne bodo reagirali tako hitro. 

Posledično bo med poplavnimi vodami v zadrževalniku in zveznim nivojem podzemne vode 

nezasičena cona, ki se bo ob novem tlačnem stanju hitro polnila tako s strani vodotoka kot tudi z 

infiltracijo poplavnih vod v zadrževalniku. Zaradi obtekanja poplavnih vod pod nasipom bo vpliv 

zapolnitve zadrževalnika opazen tudi dolvodno, kjer se bodo nivoji podzemne vode ob takšnih 

dogodkih dvignili. Magnituda dviga je odvisna od prepustnosti, zveznosti in debeline meljastega 

prekriva višine podzemne vode pod zadrževalnikom in trajanjem zapolnitve. Vpliv zadrževalna 

poplavnih vod se bo v nivojih podzemne vode odražal tudi gorvodno od vpliva zadrževalnika, ki je 

najverjetneje opredeljen z gladino poplavnih vod ob maksimalni zapolnitvi zadrževalnika. Potrebno je 

upoštevati, da bo tok podzemne vode, ki je sicer generalno usmerjen proti vzhodu, jugovzhodu, 

omejen zaradi višjih tlakov na območju zadrževalnika. Posledično bo tok podzemne vode upočasnjen, 

kar se bo zaradi dotokov iz zaledja pokazalo v povišanih nivojih tudi gorvodno od površinskega vpliva 

zadrževalnika. Vpliv bo segal tudi gorvodno, njegov kratkotrajni vpliv pa najverjetneje ne bo vplival 

na objekte, ki ne presekajo zaporne plasti nad boljše prepustnimi aluvialnimi sedimenti. Vpliv na 

ostale objekte, ki posegajo pod to plast je odvisen tudi od njihove zasnove, ki pa za posamezni objekt 

ni poznana.  

 

Zaradi zadrževanja vod v zadrževalniku in posledične infiltracije do podzemnih vod bo vpliv lahko 

opazen tudi na kemijskem stanju podzemne vode. Obremenitev s polutanti bi lahko prišla iz dveh 

virov in sicer; onesnažene poplavne vode ter spiranje onesnaževal iz nezasičene cone vodonosnika.  

 

Vpliv na podzemno vodo je možen, v kolikor bi se iz materiala v nasipih in pregradi izpirale nevarne 

snovi. Za vgradnjo se bo uporabil izkop nastal na obravnavnem območju in viški zemeljskih izkopov 

iz ureditev ob Malem grabnu. Rezultati kemijskih analiz tal ob Malem grabnu, kažejo, da so izmerjene 

vrednosti pri dveh vzorcih skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih 

snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen, 

vendar daleč od kritične vrednosti. Prav tako na osnovi ocene vrednotenja je sediment iz Malega 

opredeljen kot inerten, in kot tak skladno z Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov 

(Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11), primeren kot polnilo za nasip. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin 

in struge Malega grabna se bo na območju obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma 

Verd. Material bo neoporečen, saj neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo 

skladnost s projektom v fazi gradnje preverja gradbeni nadzor. Glede na analize tal in sedimenta tudi 

ostali vgradni material, nastal ob izkopih na obravnavanem območju, ni prekomerno onesnažen, razen 

ob Horjulki, kjer presega mejne vrednosti za vnos v tla po postopku R10, je pa inerten, kar pomeni, da 

se ga lahko uporabi kot polnilo pri nasipih (skladno z Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem 

odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11).  

 

Poglobitev struge Ostrožnika je sicer navedena že med vplivi v času gradnje,  vendar pa vpliv 

takšnega posega trajen zato ta segment ponovno omenjamo v tem delu poročila. Poglobitev bo trajno 

vplivala na nivoje podzemne vode v vplivnem območju potoka. V kolikor je struga v sedanjem stanju 

viseča lahko poglobitev pomeni dvig nivojev zaradi dodatnega napajanja vodonosnika s strani tega 

potoka. Če struga v sedanjem stanju ni viseča in je v stalni hidravlični povezavi z vodonosnikom, se 

bo poglobitev odražala v znižanju nivojev podzemne vode glede na današnje, obstoječe stanje. V 

primeru Ostrožnika, kjer je vpliv odvisen od razmer, ki niso povsem poznane, je privzet najslabši 

možen scenarij. Ker se na tem območju ne nahajajo vodni viri je za objekte slabši scenarij dvig nivoja, 

kar se zgodi v primeru, če bo Ostrožnik po ureditvi napajal podzemno vodo. Tudi v tem primeru je 

vpliv omejen na zelo ozek pas ob vodotoku (max 20 m). 
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Globoko temeljenje pod pretočnim objektom zadrževalnika bo trajalo vplivalo na transmisivnost 

vodonosnika na tem delu. Gre za relativno majhen vpliv, saj bo podzemna voda, v kolikor gostota 

pilotov ne bo prevelika lahko obtekala omenjene podpore. Posledično se bodo nivoji podzemne vode 

gorvodno in neposredno ob straneh temeljenja nekoliko dvignili, neposredno dolvodno pa malenkost 

znižali.  

 

V času aktivnosti zadrževalnika se bo vpliv odražal tudi na vodnih virih, ki zajemajo vodo iz vrtine. V 

prvem delu poplavnega vala bo opazen predvsem vpliv na količinsko stanje in sicer kot povišanje 

nivojev podzemne vode zaradi širitve tlačnega vala s strani zadrževalnika  in zaradi infiltracije visokih 

površinskih vod v vodonosnik. Dodatno je potrebno omeniti, da bodo v obdobjih delovanja podzemne 

vode zaradi splošnega vodostaja že tako ali tako povišani. V nadaljevanju vala bi bilo možno tudi 

poslabšanje kemijskega stanja podzemne vode. Izvor onesnaževal bi lahko bila infiltracija onesnažene 

poplavne vode ali pa izpiranje snovi iz nezasičene cone na območju zadrževalnika ali drugih 

površinah, kjer se bo morebiti zadrževala poplavna voda. 

 

Vplivi posega na lokalno dinamika napajanja in dreniranja podzemne vode bodo v času obratovanja 

oziroma uporabe občasni in kratkotrajni. Izjema so prestavitve in poglobitve strug, kjer so taki vplivi 

trajni. Vplivi posega na spiranje onesnaževal iz tal v podzemno vodo v času obratovanja so občasni, 

vendar v primerjavi z vplivom na dinamika napajanja in dreniranja podzemne vode lahko daljinski. 

Zaradi implementacije omilitvenih ukrepov bo vpliv posega na podzemne vode v času obratovanja, 

uporabe zmeren (C2). 

 

Vpliv obravnavanih ureditev na stanje podzemne vode med obratovanjem je ocenjen kot zmeren 

(ocena C2), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven. 

 

Kumulativni vplivi 

Ureditve v času obratovanja, uporabe ne bodo imele kumulativnih negativnih vplivov (A). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 

5.2.6. ZRAK 

 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Splošno 

Med gradbenimi deli se bo onesnaženost z delci PM10 povečala na območju in v okolici gradbišča 

zaradi obratovanja gradbene mehanizacije in dodatnega transporta za potrebe gradnje (dovoz in odvoz 

materiala). Obremenitev bo največja pri intenzivnih zemeljskih delih na gradbišču ter ob transportnih 

poteh. Vpliv gradnje na ožjem območju ob gradbišču bo neposreden in kratkoročen, na širšem 

vplivnem območju pa bo prisoten tudi daljinski vpliv zaradi prevozov gradbenega in izkopnega 

materiala. 

 

Med gradnjo se bo povečalo prašenje z območja gradbišča in gradbiščnih poti. Prašenje bo izrazito 

predvsem v obdobjih suhega in vetrovnega vremena. Zaradi sipkih sedimentov zgornje plasti zemlje 

bo treba med gradnjo izvajati osnovne ukrepe za preprečevanje prašenja z odkritih površin in 

transportnih sredstev.  

 

Gradbena dela, ki najbolj vplivajo na emisije delcev PM10 z območja gradbišča, so: 
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o zemeljska dela (izkop, odvažanje in odlaganje materiala), 

o gradnja zadrževalnika Razori (visokovodni nasip, preliv) 

o rušitve obstoječih objektov (mostovi), 

o gradnja in utrjevanje brežin ter nasipov, 

o transport za potrebe gradbišča 

o delovanje gradbenih in transportnih sredstev na območju gradbišča. 

Emisije na območjih gradbišča v splošnem nastajajo zaradi premikov in utrjevanja zemeljskih in 

sipkih materialov, emisije na transportnih poteh pa zaradi prevoza tovornih vozil in gradbene 

mehanizacije po prašni cestni površini. Emisije prahu so največje z neutrjenih gradbiščnih transportnih 

poti, na dovoznih cestah pa se emisije z oddaljenostjo od gradbišča manjšajo. Prašni delci se bodo ob 

neustreznem prevozu sipkih materialov in neučinkovitem čiščenju tovornih vozil na območju navezav 

gradbišča na javno cestno omrežje v zrak sproščali tudi z voznih površin dovoznih javnih cest.  

 

V poglavju je ocenjena poselitev v okolici gradbišča in transportnih poti, ocenjene so emisije delcev 

PM10 zaradi obratovanja gradbišča in transporta viškov izkopnega in potrebnega gradbenega materiala, 

spremembe emisije onesnaževal v zrak na prometnem omrežju, ki bo v uporabi v času gradnje, 

dodatno je ocenjena onesnaženost zraka z delci PM10 na celotnem območju ob gradbišču.  

 

Vsebine o organizaciji gradbišča, masnih bilancah, gostoti pozidave in transportu so opisane v 

poglavju 5.2.6.2 (obremenitev okolja s hrupom). 

 

Metodologija 

V strokovni podlagi so ocenjene emisije delcev PM10 z območja gradbišča, ocenjena je tudi dodatna 

onesnaženost zraka zaradi obratovanja transportnih in gradbiščnih poti v okolici gradbišča. Emisije 

delcev PM10 med gradnjo so ocenjene na podlagi podatkov o organizaciji gradbišča in gostoti 

prevozov na dovoznih poteh. Pri izračunu dodatne onesnaženosti zraka med gradnjo so upoštevane 

neposredne emisije zaradi del na gradišču ter emisije zaradi resuspenzije prašnih delcev z 

neasfaltiranih in asfaltiranih gradbiščnih poti. Emisijski faktorji so povzeti po smernici Buwal. 

 

Za gradbišča je v skladu s smernico Buwal upoštevan povprečni emisijski faktor za delce PM10 0,081 

kg/m2/leto. Emisija je izračunana kot zmnožek površine celotnega odprtega gradbišča in povprečnega 

emisijskega faktorja, pri čemer je za oceno povprečne emisije upoštevano število dni, ko bo gradbišče 

obratovalo. Emisija delcev z odprtega gradbišča se ob ustreznem upoštevanjem omilitvenih ukrepov 

(sprotno vlaženje odkritih površin gradbišča in redno utrjevanje podlage) lahko zmanjša za 50 % in 

več. 

 

Emisijski faktorji delcev PM10 zaradi obratovanja asfaltiranih gradbiščnih poti so povzeti po smernici 

Buwal. Emisije delcev PM10 se v skladu s to smernico določi po naslednjih enačbah: 

EMPM10,asfaltirane gradbiščne poti = EFPM10,asfaltirane gradbiščne poti · Qtov.vozil · Lgradb.poti 

EFPM10,asfaltirane gradbiščne poti = 4,6 · (GM/2)0,65 · (T/3)1,5, 

pri čemer pomenijo: 
EMPM10,asfal.gradb.poti –emisija delcev PM10 iz asfaltiranih gradbiščnih poti v kg/uro 

EFPM10,asfal.gradb.poti –emisijski faktor za asfaltirane gradbiščne poti v kg/vozilo/km 

Qtov.vozil   –gostota prevoza tovornih vozil v vozilih/uro 

Lgrad.poti   –dolžina asfaltirane gradbiščne poti v km 

GM   –gostota melja na vozni površini v g/m2 

T   –srednja teža tovornih vozil v tonah 

 

Pri izračunu emisij je upoštevano, da bo srednja neto teža tovornih vozil 15 t, njihova nosilnost pa 22 

t. Na emisijo najbolj vpliva gostota melja na vozni površini. Gostota melja je odvisna od prometne 

obremenitve gradbiščne in/ali dovozne ceste, od možnosti prenosa prahu na vozišče in od pogostosti 

čiščenja vozne površine. Pri izračunu v skladu s smernico Buwal (priloga A 2.3) je v povprečju 
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upoštevana gostota melja 2,5 g/m2. Ta je ob neupoštevanju protiprašnih ukrepov v okolici navezav na 

gradbišče lahko tudi večja, medtem ko na večji oddaljenosti pade praktično na nič.  

 

Dodatno je za upoštevanje protiprašnih ukrepov ocenjena emisija delcev PM10 pri gostoti melja 1 

g/m2, kar je možno doseči z rednim in učinkovitim izvajanjem protiprašne zaščite voznih površin in 

vozil. Pri gostoti melja 2,5 g/m2 znaša emisijski faktor delcev PM10 za asfaltirane gradbiščne ceste 

0,059 kg/vozilo/km, pri gostoti melja 1 g/m2 pa 0,033 kg/vozilo/km.  

 

Povečan delež melja na transportnih dovoznih cestah je pričakovan na 1 kilometrskem odseku pred oz. 

za območjem posega.  

 

Največje emisije delcev PM10 se bodo sproščale v zrak zaradi prometa tovornih vozil po neasfaltiranih 

internih poteh na samem gradbišču. Emisijski faktorji delcev PM10 zaradi obratovanja neasfaltiranih 

gradbiščnih poti so povzeti po smernici EPA. Emisije delcev PM10 se v skladu s to smernico določijo 

po naslednjih enačbah: 

 

EMPM10,gradbiščne poti=EFPM10,gradbiščne poti · Qtov.vozil · Lgradb.poti 

EPM10,gradbiščne poti=0,2819 · 2,6 · (DM/12)0,8 · ((T/3)0,4 / (VP/0,2)0,3) · (V/24) 

pri čemer pomenijo: 
EMPM10,.gradb.poti – emisija delcev PM10 iz neasfaltiranih gradbiščnih poti v kg/uro 

EFPM10,.gradb.poti – emisijski faktor za neasfaltirane gradbiščne poti v kg/vozilo/km 

Qtov.vozil   – gostota prevoza tovornih vozil v vozilih/uro 

Lgrad.poti   – dolžina neasfaltirane gradbiščne poti v km 

DM   – delež melja na vozni površini v % 

T   – srednja teža tovornih vozil v tonah 

VP   – vlažnost podlage v % 

V   – srednja hitrost vožnje v km/h (faktor se upošteva le pri hitrostih vožnje pod 24 km/h) 

 

Pri izračunu emisij je upoštevana neto srednja teža tovornih vozil 15 ton, hitrost vožnje na gradbišču 

bo omejena na 10 km/uro. Za določitev emisij sta potrebna še dva podatka: delež melja (frakcije prahu 

velikosti pod 75 μm) na površini gradbiščne poti in vlažnost podlage.  

 

Emisije zaradi prevoza tovornih vozil po gradbišču so ocenjene z upoštevanjem deleža melja 5 % in 

vlažnostjo podlage 0,5 % ter pri učinkovitem izvajanju protiprašne zaščite, pri katerih delež melja ne 

presega 2 %, vlažnost podlage pa dosega približno 2 %. Pri prvih parametrih znaša emisijski faktor 

delcev PM10 zaradi prevoza tovornih vozil po gradbišču 0,219 kg/vozilo/km, pri izvajanju omilitvenih 

ukrepov pa 0,069 kg/vozilo/km (68 % nižje emisije). 

 

Med gradnjo postavitev mobilnih betonarn zaradi zadostne kapacitete obstoječih betonarn v širši 

okolici ne bo potrebna.  

 

Emisija delcev PM10 z območja gradbišča in transportnih poti 

Emisije na območju gradbišča v splošnem nastajajo zaradi premikov in utrjevanja zemeljskih in sipkih 

materialov, emisije na transportnih poteh pa zaradi prevoza tovornih vozil in gradbene mehanizacije 

po neutrjenih površinah na območju gradbišča.  

 

Emisije prahu so največje z neutrjenih gradbiščnih transportnih poti, na dovoznih cestah za potrebe 

gradnje pa se emisije z oddaljenostjo od gradbišča manjšajo. Površina gradbišča je približno 18,4 ha, 

potrebe gradnje pa bo po oceni urejenih približno 6,8 km gradbiščnih poti. Gostota prometa na 

gradbiščnih poteh je odvisna od dinamike gradnje.  

 

Prašni delci se bodo ob neustreznem prevozu sipkih materialov in neučinkovitem čiščenju tovornih 

vozil na območju navezav gradbišča na javno cestno omrežje v zrak sproščali tudi z voznih površin 

dovoznih javnih cest. Transport za potrebe gradnje se bo odvijal do 24 mesecev. Ocenjene emisije 
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delcev PM10 zaradi gradnje so v spodnji tabeli. Ocenjene so emisije pri običajnem obratovanju 

gradbišča in emisije ob upoštevanju predlaganih omilitvenih ukrepov.  

 
Tabela 74: Emisije delcev PM10 zaradi gradbenih del za protipoplavno ureditev Gradaščice – etapa 2 

Vir emisij Dolžina (m) / 

površina (ha) 

Čas gradnje/dan Največja dnevna 

emisija, kg/h 

Povp. letna 

emisija, kg/h 

Obratovanje gradbišča in transportnih poti brez izvajanja omilitvenih ukrepov 

Gradbišče  18,4 ha 24 1,70 0,99 

Neutrjene gradbiščne ceste 6,8 km 12 ur 3,28 0,95 

Dovozne ceste  4,0 km 12 ur 0,32 0,18 

Skupaj   5,30 2,12 

Obratovanje gradbišča in transportnih poti, protiprašni ukrepi 

Gradbišče  18,4 ha 24 ur 0,85 0,50 

Neutrjene gradbiščne ceste 6,8 km 12 ur 1,04 0,30 

Dovozne ceste  4,0 km 12 ur 0,18 0,10 

Skupaj   2,07 0,90 

 

Skupne emisije delcev PM10 z gradbišča bodo pri polnem obratovanju celotnega gradbišča v povprečju 

okrog 1,70 kg/h, z neutrjenih gradbiščnih poti bodo ob neupoštevanju omilitvenih ukrepov v času 

največje intenzivnosti gradnje dosegale 3,28 kg/h. Emisije z dovoznih cest bodo manjše in bodo do 

0,32 kg/h (največje dnevno povprečje) oz. 0,18 kg/h (letno povprečje). Brez upoštevanja omilitvenih 

ukrepov je ocenjena skupna emisija delcev PM10 5,30 kg/h (dnevno povprečje) oz. 2,12 kg/h (letno 

povprečje).  

 

Z omilitvenimi ukrepi se zmanjšata predvsem količina in gostota melja na gradbiščnih poteh in 

dovoznih cestah. Pri upoštevanju omilitvenih ukrepov je ocenjena skupna maksimalna dnevna emisija 

delcev PM10 2,07 kg/h, povprečna leta emisija pa do 0,90 kg/h, od tega: 

o z območja gradbišča na dnevni ravni 0,85 kg/h in na letni ravni 0,50 kg/h, 

o z gradbiščnih poteh na dnevni ravni 1,04 kg/h in na letni ravni 0,30 kg/h, 

o z dovoznih poteh na dnevni ravni 0,18 kg/h in na letni ravni 0,10 kg/h. 

Ocena dodatne onesnaženosti zraka z delci PM10 med gradnjo 

Z modelnim izračunom sta ocenjeni dodatna srednja letna in najvišja dnevna koncentracija delcev 

PM10 zaradi obratovanja gradbišča ter transportnih in gradbiščnih poti. Modelni izračun je izveden na 

podlagi ocenjene povprečne dnevne emisije delcev iz posameznih virov onesnaževanja. Pri oceni so 

upoštevane emisije z odprtega gradbišča, z gradbiščnih in dovoznih cest ter z internih transportnih poti 

po gradbišču.  

 

Izračunana je dodatna onesnaženost zraka brez upoštevanja protiprašnih ukrepov in z njihovih 

upoštevanjem. V primeru doslednega izvajanja protiprašnih ukrepov (vlaženje odprtih površin 

gradbišča, redno čiščenje gradbiščnih poti in vozil pri prehodu z gradbišča na javne prometne 

površine, uporaba ponjav na prevoznih sredstvih) se lahko emisije delcev PM10 realno zmanjšajo do 50 

%, na transportnih poteh pa tudi do 75 %. Ta scenarij je upoštevan pri modelnem izračunu 

pričakovane dodatne onesnaženosti zraka. Onesnaženosti zraka z delci PM10 je ocenjena po računskem 

modelu Austal 2000 s programskim orodjem IMMI-2018.  
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Računski model poleg lege posameznih virov onesnaževanja in njihovih emisij vključuje še naslednje 

podatke: 

o meteorološke podatke (smer in hitrost vetra). Za oceno stanja so privzeti podatki meteorološke 

postaje Ljubljana za leto 2017, 

o podatke o stabilnostnem razredu atmosfere – Pasquill-Gilfordovi indeksi  - podatki 

meteorološke postaje Ljubljana za leto 2017, 

o hrapavost tal in pozidava. 

Ocena dodatne letne onesnaženosti zraka obsega izračun prostorske porazdelitve delcev PM10 v okolici 

gradbišča ter izračun koncentracij delcev pri najbližjih stanovanjskih stavbah v višini 2 m od tal. 

Dodatna onesnaženosti zraka z delci PM10 je ocenjena na 16 lokacijah pri najbližjih stanovanjskih 

stavbah v okolici območja posega in transportnih poti.  

Zaradi gradnje bo prašenje povečano v času zemeljskih del na območju celotnega posega. Prašenje na 

širšem območju bo delno povečano tudi zaradi transporta viškov izkopnega in gradbenega materiala. 

Ob predvidenem številu prevozov v času gradnje, ki bo trajala 24 mesecev, bo vpliv na zaprašenost 

okolice neposredno ob gradbiščih in transportnih poteh velik.  

 

Gradnja bo potekala v zaporednih časovnih obdobjih na krajših odsekih gradbišča ob strugah 

vodotokov ali gradnje nasipov. Intenzivna zemeljska dela (vkop/izkop) na posameznem ožjem 

območju bodo tako potekala največ do en mesec; povprečne letne koncentracije delcev PM10 bodo 

zaradi tega bistveno nižje od najvišjih dnevnih koncentracij. Podatki o računski oceni srednjih letnih in 

najvišjih dnevnih koncentracij PM10 med gradnjo so v spodnji tabeli. 

 

Splošna ocena vpliva gradnje na onesnaženost zraka z delci PM10 je naslednja: 

o najvišja dnevna koncentracija delcev zaradi obratovanja gradbišča bi brez omilitvenih ukrepov 

pri vsaj 6 stanovanjskih stavbah v naselju Razori, Stranska vas in Dobrova v času intenzivnih 

zemeljskih del presegala mejno dnevno koncentracijo, pri stavbi Razori 11A tudi letno mejno 

koncentracijo, 

o z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (prekrivanje tovora s ponjavami, čiščenje vozila pred 

vključevanjem na javno cestno omrežje, vlaženje gradbišča, ...) se bodo najvišje dnevne 

koncentracije in povprečne letne koncentracije delcev PM10 občutno zmanjšale in pri najbližjih 

stanovanjskih stavbah ne bodo presegale mejnih letnih koncentracij PM10, medtem ko bi 

maksimalna dnevna koncentracija v času intenzivnih zemeljskih del pri stavbi Razori 11A 

lahko presegala mejno dnevno koncentracijo. Za dodatno zmanjšanje onesnaženosti zraka z 

delci PM10 bo pri izpostavljeni pozidavi potrebna tudi izvedba protiprašnih zaslonov.  

V času povečanega ozadja delcev PM10, do katerega prihaja predvsem v kurilni sezoni, bo lahko 

skupna koncentracija delcev PM10 pri najbolj izpostavljenih stavbah občasno presegala mejno dnevno 

koncentracijo, zato je na teh območjih potrebno dosledno, redno in učinkovito izvajanje protiprašnih 

ukrepov vključno z izvedbo protiprašnih ponjav oz. gradbiščnih ograj, dodatno pa je na teh območjih 

treba v času intenzivnih zemeljskih del z meritvami spremljati onesnaženost zraka z delci PM10.  

 
Tabela 75: Srednje letne in najvišje dnevne koncentracije delcev PM10 (μg/m3) pri najbližjih stanovanjskih 

stavbah v okolici posega  

Imisijska računska točka Brez ukrepov Omilitveni ukrepi 

Št. Naslov 
Oddalj. od 

gradb. (m) 

Odd. od 

tr.poti (m) 

Dnevna 

(μg/m3) 

Letna 

(μg/m3) 

Dnevna 

(μg/m3) 

Letna 

(μg/m3) 

IM-1 Razori 12 12 14 129 14 45 6 

IM-2 Razori 11a 3 6 212 48 78 19 

IM-3 Stranska vas 38 5 18 39 5 16 3 

IM-4 Razori 16 3 23 36 6 16 3 
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Imisijska računska točka Brez ukrepov Omilitveni ukrepi 

Št. Naslov 
Oddalj. od 

gradb. (m) 

Odd. od 

tr.poti (m) 

Dnevna 

(μg/m3) 

Letna 

(μg/m3) 

Dnevna 

(μg/m3) 

Letna 

(μg/m3) 

IM-5 Razori 18 8 23 42 7 20 4 

IM-6 Stranska vas 33 3 14 68 7 30 3 

IM-7 Stranska vas 32 17 30 49 3 19 1 

IM-8 Stranska vas 50 18 32 18 3 8 1 

IM-9 Stranska vas 1b 3 6 40 10 16 4 

IM-10 Stranska vas 13 11 18 34 5 14 2 

IM-11 Polhograjska c. 41, Dobrova 86 7 48 14 23 7 

IM-12 Polhograjska c. 26, Dobrova 53 37 33 10 13 4 

IM-13 Polhograjska c. 18, Dobrova 60 51 34 9 12 4 

IM-14 Razori 24 7 28 73 10 26 4 

IM-15 Razori 22 14 34 73 8 25 3 

IM-16 Polhograjska c. 4, Dobrova 10 18 75 10 27 5 

Mejne vrednosti   50 40 50 40 

 

Območja posega, kjer je pričakovano največje dodatno povečanje onesnaženosti zraka z delci PM10 

med gradnjo, so: 

o gradnja zadrževalnika Razori in ureditev Gradaščice: stanovanjske stavbe Razori 16, 16b in 18 

ter Stranska vas 38, 

o ureditev Ostrožnika: stanovanjske stavbe Stranska vas 1, 1b, 13, 50 in 51, 

o prestavitev Horjulke: stanovanjske stavbe Polhograjska c. 4, Razori 22, 23, 24 ter Razori 11A 

in 12. 

Prostorska porazdelitev ocenjenih dodatnih povprečnih letnih koncentracij delcev PM10 brez 

upoštevanja protiprašnih ukrepov in z njihovih upoštevanjem je prikazana na spodnjih slikah. 
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Slika 37: Ocena onesnaženosti zraka z delci PM10 v okolici gradbišča, brez upoštevanja omilitvenih 

ukrepov 

 

 
Slika 38: Ocena onesnaženosti zraka z delci PM10 v okolici gradbišča, z upoštevanjem omilitvenih ukrepov 
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Skupen vpliv v času gradnje na kakovost zraka je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Presojane ureditve med obratovanjem ne bodo povzročale emisij v zrak. Predvideni poseg po izgradnji 

ne bo vplival na spremembo kakovosti zraka. 

 

Skupnega vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na kakovost zraka ne bo (ocena A). 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih vplivov ne bo (ocena A). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve objektov ne bo prišlo. V kolikor bi se to zgodilo, bo vpliv enak kot v času gradnje in bo 

potrebno za zmanjšanje vpliva izvajati omilitvene ukrepe predvidene za čas gradnje. 
 

5.2.7. PODNEBJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Blaženje podnebnih sprememb (emisije toplogrednih plinov) 

V času gradnje bodo emisije toplogrednih plinov predvsem posledica obratovanja gradbene 

mehanizacije in transporta za potrebe gradbišča, glede na velikost posega in časa gradnje bodo emisije 

toplogrednih plinov zanemarljive. 

 

Prilagajanje podnebnim spremembam 

Predvidene ureditve so sicer prilagojene podnebnim spremembam, je pa smiselno iz načela previdnosti 

v nadaljnjih fazah projektiranja izvesti še sledeče preveritve, ki so opredeljene kot omilitveni ukrepi: 

• Zadrževalnik Razori: Preveritev viskovodnega nasipa zadrževalnika s povečanjem varnostne 

višine in širitvijo krone, kar se v naslednji fazi načrtovanja preveri z dodatnimi hidravličnimi in 

geomehanskimi analizami glede na razpoložljive vgradne materiale (zemljine). Zajezna gladina 

(307,00 m n.m), volumen zadrževanja (cca 1.000.000 m3), izpustni objekti in način delovanja se 

ohranjajo, kot je predvideno v DPN. 

 

• Ureditve Ostrožnika: Hidravlično se preveri projektna ureditev na višje pretoke. Po potrebi se 

predvidi modifikacijo posameznih profilov v okviru toleranc (na primer dvig leve brežine). 

 

• Ureditve Horjulke v Razorih in nasip ob Horjulki: Hidravlično se preveri sistem s povečanim 

pretokom Q100+13%. V primeru poddimenzioniranosti posameznih elementov (predvsem ureditve 

skozi Razore) se poviša krona nasip ob Horjulki in poveča dodatni most pod regionalno cesto 

Razori – Dobrova ter razbremenilni jarek. Oboje je možno izvesti v okviru toleranc. 
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Skupen vpliv v času gradnje na emisije toplogrednih plinov je ocenjen kot nebistven, iz načela 

previdnosti je smiselno v nadaljnjih fazah projektiranja izvesti določene preveritve prilagojenosti 

podnebnim spremembam  (ocena C1). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva bi prišlo v primeru hkratnega izvajanja s PVO predvidenih posegov in 

povezanih ter drugih posegov na območju. Posegi se ne bodo izvajali sočasno, zato kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Blaženje podnebnih sprememb (emisije toplogrednih plinov) 

Emisije toplogrednih plinov med obratovanjem ne bodo nastajale. 

 

Prilagajanje podnebnim spremembam 

Ocena tveganja na podnebne spremembe je povzeta po Elaboratu ocene tveganja na podnebne 

spremembe (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2018). 

 

Zagotovo bo v prihodnosti prihajalo zaradi podnebnih sprememb do ekstremnih vremenskih pojavov, 

ki se bodo kazali tudi v povečanju pretočnih konic Q100.  

 

Posledice tega vpliva na obravnavan projekt so lahko velike do uničujoče brez upoštevanja varnostnih 

višin pri projektiranju ter brez upoštevanja povečanja pretočnih konic v prihodnosti, ki bodo posledica 

podnebnih sprememb. V tem primeru bi to pomenilo veliko do izjemno tveganje za obravnavan 

projekt.  

 
Tabela 76: Skupna ocena tveganja vodnogospodarskih ureditev na podnebne spremembe 

 Verjetnost Redko Malo verjetno Možno Verjetno Zagotovo 

Posledica  1 2 3 4 5 

Neznatno 1      

Majhno 2      

Srednje 3      

Veliko 4 
 

Erozija, 

plazljivost 
 Poplave  

Uničujoče 5      

       

Legenda:       

1-3 Zanemarljivo tveganje     

4-6 Majhno tveganje     

7-10 Zmerno tveganje     

11-17 Veliko tveganje     

18-25 Izjemno tveganje     

 

Glede na gradivo ARSO (dopis št. 35901-12/2018-2 z dne 7.3.2018. Podnebni scenarij za pojav 

ekstremnih pretokov s povratno dobo 100 let (Q100) za obdobje 2041 -2070 za zmerno optimističen 

scenarij RCP4.5.) je podana ocena spremembe pretoka (povečava) za 13% (mediana) in maksimalno 

do 40 % (porazdelitvena funkcija Log Person III). 
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Ob normalnem vzdrževanju bo po izgradnji vseh etap sistem ureditve zmožen prevajati večje vodne 

količine, kot so projektni pretoki. V povečanje projektnih pretokov je možno razvrstiti dodatne vodne 

količine zaradi vpliva spreminjanja podnebja, glede na gradivo ARSO (dopis št. 35901-12/2018-2 z 

dne 7. 3. 2018. Podnebni scenarij za pojav ekstremnih pretokov s povratno dobo 100 let (Q100) (za 

obdobje 2041–2070 za zmerno optimističen scenarij RCP4.5.) je podana ocena spremembe pretoka 

(povečava) za 13 % (mediana) in maksimalno do 40 % (porazdelitvena funkcija Log Person III).  

 

Glede na oceno klimatskih sprememb za projektno obdobje (mediana 13% višji pretoki Q100) 

izdelovalec hidrološko-hidravličnih študij (IZVO-R d.o.o.) meni, da se bodo glede na izhodišča 

konične vrednosti pretokov s stoletno povratno dobo povečale približno na današnje vrednosti Q200. 

Glede na današnjo hidrologijo, bo pri visokovodnih valovih Q100 v zadrževalniku izkoriščeno približno 

80% volumna, pri Q200 pa 100 % volumna. Pri višjih pretokih je pozitivni vpliv odvisen predvsem od 

načina delovanja zadrževalnika (»z upravljanjem se lovi konico VV vala« - za kar je potreben 

monitoring hidroloških razmer v zaledju in ustrezni scenariji delovanja sistema). 

 

V prihodnje je treba razmišljati o dodatnem zadrževanju poplavnih vod.  

 

 

Skupnega vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na emisije toplogrednih plinov ne 

bo, ureditve bodo prilagojene podnebnim spremembam, vendar iz načela previdnosti podajamo ukrepe  

(ocena C1). 

 

Kumulativni vplivi 

Kumulativnih vplivov ne bo (ocena A). 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se objekti odstranili, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le vzdrževale 

in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi enaki kot v času gradnje, po 

njej pa enaki obstoječemu stanju. 

5.2.8. MATERIALNE DOBRINE 

 

Na območju gradnje so najboljša kmetijska zemljišča, opredeljena po dejanski rabi (MKGP, avgust 

2018) večinoma kot trajni travniki, drevesa in grmičevje, njive in vrtove. Po namenski rabi sodijo ta 

zemljišča večinoma med najboljša kmetijska zemljišča (K1). Med gradnjo bodo prizadeta tudi gozdna 

zemljišča v majhnem obsegu. Vpliv na kmetijska in gozdna zemljišča je podrobneje predstavljen v 

poglavju 5.2.3. Vpliv na enote kulturne dediščine je opredeljen podrobno v poglavju 5.2.9. Med 

gradnjo je možen začasen vpliv na izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 35528-

12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin na vodotoku Gradaščica. Vpliv bo 

kratkotrajen in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven. Na območju gradnje ni objektov oz. 

območij za katere bi bile izdane. koncesije za rabo vode in tudi ni vodovarstvenih območij.  

 

Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe posegov v času pripravljalnih del in gradnje zmeren, ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov pa ne bo bistven (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju s obravnavanim posegom 

tangiranih zemljiščih umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi se ne bodo izvajali na 

istem območju, prav tako z obravnavanim posegom tangirana kmetijska gospodarstva nimajo zemljišč 

na območju povezanih posegov. Zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med gradnjo ne 

bo prišlo. Ker gradnja ne bo potekala istočasno, kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). 

 

V času uporabe ali obratovanja ali trajanja posega 
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Na območju zadrževalnika se po dejanski rabi nahajajo kmetijska zemljišča, večinoma trajni travniki, 

nekaj je še dreves, njiv in vrtov. Glede na namensko rabo, so na območju zadrževalnika zemljišča 

večinoma opredeljena kot  najboljša kmetijska zemljišča. Zemljišča v območju zadrževalnika bodo 

poplavljena  - pri 100 letnem valu bo zadrževalni čas vode v zadrževalniku trajal v primeru 9 urnih 

padavin 11 ur, v primeru 24 urnih padavin pa bo čas zadrževanja 15 ur.  

 

Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe posegov v času obratovanja zmeren, ob upoštevanju omilitvenih 

ukrepov pa ne bo bistven (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju s obravnavanim posegom 

tangiranih zemljišča umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi se ne bodo izvajali na 

istem območju, prav tako z obravnavanim posegom tangirana kmetijska gospodarstva nimajo zemljišč 

na območju povezanih posegov. Zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med 

obratovanjem ne bo prišlo – vpliva ne bo (ocena A).  

 

V času njegove odstranitve ali opustitve in po njej 

Ni predvideno, da bi se cesta odstranila, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le vzdrževale 

in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi enaki kot v času gradnje.  

5.2.9. KULTURNA DEDIŠČINA, VKLJUČNO Z ARHITEKTURNO IN 

ARHEOLOŠKO DEDIŠČINO 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo se bo posegalo na območje dveh arheoloških najdišč: 

• Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 9386) in 

• Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive (EŠD 9426) 

 

Na vzhodni rob območja arheološkega najdišča Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 

9386) se bo posegala z ureditvami potoka Ostrožnik in sicer s širitvijo struge (s povečanjem 

pretočnega prereza) zaradi zagotavljanja večje poplavne varnosti Stranske vasi. Med gradnjo obstaja 

možnost poškodb arheoloških ostalin zaradi vkopov v globlje plasti tal pri širitvi struge. Zato je 

potrebno pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja izvesti nadaljnje arheološke raziskave po 

metodah 7-14.  
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Slika 39: Predvidene ureditve Ostrožnika po območju Arheološkega najdišča Dobrave 

 

Na območje arheološkega najdišča Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive (EŠD 

9426) se posega z ureditvami visokovodnega nasipa za zadrževalnik Razori, prestavitvijo struge 

Horjulke ter začasnimi lokacijami skladiščenja zemeljskih izkopov in dostopnimi/transportnimi potmi. 

Med gradnjo obstaja možnost poškodb arheoloških ostalin pri globljih vkopih v tla v sklopu 

predvidenih ureditev. Zato je potrebno pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja izvesti nadaljnje 

arheološke raziskave po metodah 7-14.  

 

 
Slika 40: Predvidene ureditve na območju arheološkega najdišča Dolge njive 

 

V fazi sprejemanja DPN zaradi oviranega dostopa na delu zemljišč na katerih je predviden poseg ni 

bilo mogoče izvesti predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala. Zato je 
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potrebno, skladno z Uredbo o DPN, na območju visokovodnega nasipa za zadrževalnik Razori 

(spodnja slika), pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja, izvesti predhodne arheološke 

raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala.  

 
Slika 41: Območje, kjer je potrebno še izvesti predhodne arheološke raziskave 

 

Vpliv na enote kulturne dediščine bo med pripravljalnimi deli in gradnjo zmeren in zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov nebistven  (ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na enote kulturne dediščine bi prišlo v primeru hkratnega poseganja s PVO 

predvidenih posegov in povezanih posegov v iste enote kulturne dediščine. Do kumulativnega vpliva 

bi lahko prišlo ob sočasni izvedbi obravnavnih protipoplavnih ukrepov in povezanih posegov ter 

drugih posegov na območju, v kolikor bi se posegalo v iste enote kulturne dediščine. Na isto enoto KD 

kot obravnavan poseg pa posega drug poseg na območju prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, zato 

bo prišlo do kumulativnega vpliva na arheološkega najdišča Dobrova pri Ljubljani - Arheološko 

območje Dolge njive (EŠD 9426). Za zmanjšanje vpliva bo potrebno izvesti (skladno z DPN za 

plinovod Kalce-Vodice) predhodne arheološke raziskave pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 

soglasja k PGD za plinovod Kalce-Vodice. Kumulativen vpliv na enote kulturne dediščine bo med 

pripravljalnimi deli in gradnjo zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C2). 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Na arheološka najdišča med obratovanjem suhega zadrževalnika Razori ne bo vpliva. Po izvedbi 

predvidenih ureditev bodo poplavne vode ob Q 100 še vedno segale do enote KD Stranska vas pri 

Dobrovi - Kapelica matere božje (EŠD 17191). Zaradi možnih vplivov visokih vod na temelje 

kapelice je potrebno predvideti ustrezne  tehnične (protipoplavne) ukrepe, ki bodo negativen vpliv 

preprečili.   
 

Vpliva na enote kulturne dediščine med obratovanjem bo majhen, a zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov nebistven (ocena C1).  
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Kumulativni vplivi 

Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na enote kulturne dediščine, ki jih 

tangirajo obravnavani posegi, umeščali še povezani posegi. Obravnavani posegi in povezani posegi ne 

tangirajo istih enot KD zato do kumulativnih vpliv ne bo prišlo – ocena A.  
 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se objekti odstranili, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le vzdrževale 

in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, vpliva ne bo, saj bo zemljišče sproščeno 

za gradnjo 

5.2.10. KRAJINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Vidna percepcija in krajinska značilnost prostora bo poslabšana. Med gradnjo bo poslabšana vidna 

kvaliteta prostora. Iz robov naselij bodo opazna predvsem gradbena dela pri visokovodnem nasipu 

Razori. Vpliv bo neposreden in začasen, v obliki začasnih sprememb vidne podobe prostora zaradi 

razgaljenih površin, dovoznih poti, gradbenih strojev ipd. 
 

Ocenjujemo, da bo vpliv med pripravnimi deli in gradnjo na krajino zmeren in zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C2).  
 

Kumulativni vplivi 

Povezani posegi in drugi posegi na območju bi imeli skupaj z obravnavanim posegom kumulativen 

vpliv, če bi se izvajali sočasno. Gre za prostorsko in časovno omejene posege, hkrati pa bodo izvedene 

tudi rešitve za krajinsko oblikovanje (prilagoditve brežin, sanacijske zasaditve). Kumulativnega vpliva 

ne bo (ocena A). 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 
 

Sanacija gozdnega roba vzdolž nadvišanja ceste  

Izvedba dviga ceste Bokalce-Stranska vas zahteva svojo manipulativno površino v obcestnem prostoru 

za gradbeno mehanizacijo, zato je potreben posek posameznih dreves ob cesti. Namen sanacijske 

zasaditve je ponovna vzpostavitev obstoječega naravnega ravnovesja na robu gozdnega koridorja. 

 

Obvodna zasaditev vzdolž dela Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika  

Sanacija obvodne vegetacije je potrebna na prestavljenem delu potoka Ostrožnik, na delu Horjulke in 

Gradaščice. Zasaditev posnema vegetacijske vzorce obvodnega sveta, ki jih tvorijo struge Ostrožnika, 

Gradaščice in Horjulke. Predvidene rastlinske vrste predstavljajo lokalno značilno vegetacijo, ki se 

nahajajo ob stari strugi potokov Ostrožnik in Gradaščica. Na južnem delu visokovodnega nasipa, v 

bližini naselja Razori, predvideni nasip suhega zadrževalnika preči obstoječo strugo Horjulke. Struga 

potoka bo prestavljena na zračno stran nasipa. Zaradi obsežnosti zemeljskih del bo odstranjena 

obrežna vegetacija, ki raste na območju nasipa in tik ob njem. Predvidena je sonaravna obvodna 

ureditev na odrezanem rokavu in ob novi prestavljeni strugi Horjulke z obstoječimi lokalno značilnimi 

vrstami obvodne vegetacije iz obstoječe struge Horjulke. 

 

Drevesno grmovna zasaditev ob kontrolnem objektu z zapornicami  

V zahodnem delu visokovodnega nasipa se nahaja zapornični objekt z urejenim iztokom iz suhega 

zadrževalnika. Zaradi večjega obsega del, bo odstranjena večja količina vegetacije ob Gradaščici. 

Območje ob kontrolnem objektu z zapornicami na Gradaščici ob nasipu zadrževalnika se ozelenjuje z 

drevesno grmovno zasaditvijo na način upoštevanja zveznosti obvodnega koridorja in hkratnega 

vizualnega zakrivanja grajenega elementa v širši, odprti kulturni krajini. Pri drevesno grmovni 

zasaditvi se predvideva raba lokalno značilnih rastlinskih vrst. Zaradi izgraditve nasipa vzdolž cest 

Dobrava-Horjul in Ljubljana-Dobrova se odstrani del vegetacije ob opuščeni strugi Horjulke. Ob 

robovih nasipa se vegetacijo sanira z lokalno značilnimi rastlinskimi vrstami. 



                                         

PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                     Aquarius d.o.o. Ljubljana  190 

 

 

Zasaditev potaknjencev 

Zasaditev vrbovih potaknjencev se predvideva na območju regulacije Horjulke, kjer teče skozi vas 

Razori od PR S27 do PR 96. Eden od ukrepov zavarovanja brežin na tem odseku so vrbovi 

potaknjenci, sajeni vzdolžno s tokom potoka. Kakovost bivalnega okolja območij, ki mejijo na nasipe, 

ima z vidika vrednotenja v okviru izgradnje zadrževalnikov nasprotujoča si kriterija. Medtem, ko bo z 

vidika varnosti pred poplavami na določenih poseljenih območjih, ki so zdaj ogrožena pred 

poplavami, ocena ugodna, pa je z vidika percepcije samega prostora in razgledov proti dolini lahko 

ocenjena neugodno. Zadrževalnik Razori z vidika percepcije iz krajev, ki ležijo severno od njega, ne 

bo neugodno vplival, ker obstoječe živice že zdaj onemogočajo daljše poglede po dolini. Z vidika 

krajev, ki ležijo južno in ob od zadrževalniku (npr. Dobrova), pa je ocena manj ugodna. S predvideno 

zasaditvijo ob visokovodnem nasipu suhega zadrževalnika bo doseženo zakritje vizualne 

izpostavljenosti višine nasipa pred pogledi iz bližnjih naselij Stranska vas, Dobrova ter Razori in iz 

glavnih cest v okolici nasipa. 

 

Vpliv na krajino bo med obratovanjem zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven  

(ocena C2). 

 

Kumulativni vplivi 

Povezani in drugi posegi ne bodo umeščeni v neposredni bližini obravnavanih posegov. Ostale 

ureditve na vodotokih nad suhim zadrževalnikom bodo s krajinskimi ureditvami (prilagoditvami 

brežin, sanacijskimi zasaditvami) ohranjala obstoječe krajinske značilnosti območja. Kumulativnega 

vpliva ne bo (ocena A). 

 

Ocenjujemo, da bo vpliv obratovanja na krajino zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

nebistven (ocena C2). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se objekti odstranili, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le vzdrževale 

in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi enaki kot v času gradnje. 
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5.2.11. MEDSEBOJNO DELOVANJE DEJAVNIKOV 

 

V tabeli spodaj so prikazane interakcije medsebojnega delovanja dejavnikov. Ugotovljeno je bilo, da je za obravnavani poseg najbolj razpoznavna interakcija 

med poplavnimi območji in ostalimi dejavniki okolja. Zmanjšanje števila poplavnih dogodkov zunaj poseljenih območij bo namreč pozitivno vplivalo na 

prebivalstvo in zdravje ljudi ter materialne dobrine. Spremembe v poplavnih območjih bodo vplivale tudi na večino drugih obravnavanih dejavnikov okolja, 

vendar pretežno negativno. Ugotovljeno je bilo tudi, da se posegi v pretežno naravno okolje odražajo tudi v kvaliteti krajinskih prvin, kulturne dediščine, 

imajo vpliv na površinske vode, stabilnost tal in zemljišča. 

 
Tabela 77: Matrika medsebojnega delovanja dejavnikov 
Interakcija 

dejavnikov 

Prebivalstvo 

in zdravje 

ljudi 

Narava Zemljišča Tla Površinske 

vode 

Podzemne 

vode 

Poplavna 

območja 

Podnebje Materialne 

dobrine 

Kulturna 

dediščina 

Krajina 

Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. Gra. Obr. 

Prebivalstvo 

in zdravje 

ljudi 

  ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓     

Narava     ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ ✓     ✓ ✓ ✓ ✓ 

Zemljišča       ✓ ✓     ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tla         ✓ ✓   ✓ ✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Površinske 

vode 
          ✓ ✓ ✓ ✓         

Podzemne 

vode 
                      

Poplavna 

območja 
              ✓ ✓ ✓ ✓     

Podnebje                 ✓ ✓     

Materialne 

dobrine 
                  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kulturna 

dediščina 
                    ✓ ✓ 

Krajina                       

Legenda: 

Gra. – Faza gradnje 

Obr. – Faza obratovanja 
✓ – Medsebojno delovanje dejavnikov 

 – Ni pomembnega medsebojnega delovanja dejavnikov  
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5.2.12. SPREMEMBE V SKUPNI OBREMENITVI 

 

Spremembe v skupni obremenitvi okolja so opredeljene kot spremembe, ki bodo posledica 

kumulativnega delovanja vplivov v PVO obravnavanih posegov ter povezanih in drugih posegov. 

Podane so v poglavju 5. po posameznih dejavnikih okolja v podpoglavju Kumulativni vplivi. V 

spodnjih odstavkih na kratko povzemamo ugotovljene spremembe v skupni obremenitvi. 
 

MED PRIPRAVLJALNIMI DELI IN GRADNJO 
 

Skupni vpliv, ki se odraža kot kumulativni vpliv obravnavanega posega z povezanimi in drugimi 

posegi bo med pripravljalnimi deli in gradnjo prisoten na naslednje dejavnike okolja: podzemne vode 

in kulturno dediščino. Na ostale dejavnike skupnega vpliva ne bo, saj se povezani in drugi posegi ne 

bodo izvajali sočasno s presojanim posegom. 
 

Podzemne vode 

V okviru povezanih posegov je potrebno predvideti, da bodo poglobitve in prestavitve strug 

vodotokov še bolj kot na podzemno vodo lahko vplivale tudi na površinske vode; posebej na njihovo 

kemijsko stanje. V času gradnje lahko prihaja do povišanih obremenitev podzemne vode tudi zaradi 

sočasnih aktivnosti na vodotokih (prestavitve, poglobitve, regulacije,...) in aktivnosti ob izgradnji 

visokovodnega nasipa in pretočnih objektov zadrževalnika. Kumulativne vplive na segment 

podzemnih vod ocenjujemo kot nebistvene (B). 
 

Kultura 

Do kumulativnega vpliva na enote kulturne dediščine bi prišlo v primeru hkratnega poseganja s PVO 

predvidenih posegov in povezanih posegov v iste enote kulturne dediščine. Do kumulativnega vpliva 

bi lahko prišlo ob sočasni izvedbi obravnavnih protipoplavnih ukrepov in povezanih posegov ter 

drugih posegov na območju, v kolikor bi se posegalo v iste enote kulturne dediščine. Obravnavani 

posegi in povezani posegi ne tangirajo istih enot KD, na isto enoto KD kot obravnavan poseg pa 

posega drug poseg na območju prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, zato bo prišlo do 

kumulativnega vpliva na arheološkega najdišča Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge 

njive (EŠD 9426). Za zmanjšanje vpliva bo potrebno izvesti (skladno z DPN za plinovod Kalce-

Vodice) predhodne arheološke raziskave pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja k PGD za 

plinovod Kalce-Vodice. Kumulativen vpliv na enote kulturne dediščine bo med pripravljalnimi deli in 

gradnjo zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C2). 
 

MED UPORABO, OBRATOVANJEM ALI TRAJANJEM POSEGA 
 

Skupni vpliv, ki se odraža kot kumulativni vpliv obravnavanega posega z povezanimi in drugimi 

posegi bo med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega prisoten na naslednje dejavnike okolja: 

naravo in površinske vode. Na ostale dejavnike skupnega vpliva ne bo ali pa bo vpliv pozitiven. 
 

Narava 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Plinovod bo potekal po kmetijskih površinah, pod površjem, 

zato trajnih vplivov na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe ne pričakujemo. Prečkanje Gradaščice bo 

izvedeno s podvrtanjem, zato negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva 

obravnavanega posega in plinovoda ne bo. Kumulativni vpliv na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe 

bo imela izgradnja še preostalih ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec (Uradni list, št. 72/13, 3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter 

omilitvenih ukrepov predpisanih v presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice 

(povezani posegi) in ostalega posega na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev 

omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena C3). 
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Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato 

negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na varovana območja bo imela izgradnja povezanih posegov oziroma še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 
 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato 

negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na naravne vrednote, EPO in biotsko raznovrstnost bo imela izgradnja še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 
 

Površinske vode 

Kumulativni vplivi bodo sicer prisotni, saj se bodo v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov in 

drugih posegov na obravnavanem območju, posegi izvajali na istem vodnem telesu površinske vode, 

vendar so v projekte že vključeni ustrezni ukrepi, ki bodo kumulativne vplive ustrezno zmanjšali. V 

kolikor se bodo izvedli vsi ustrezni omilitveni ukrepi v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov 

in drugih posegov na obravnavanem območju, bo kumulativen vpliv na površinske vodotoke 

nebistven. Ocenjujemo, da bo vpliv nebistven (ocena B). Sinergijskih vplivov ne bo. 

5.2.13. SPREMEMBE V CELOTNI OBREMENITVI 
 

Celotna obremenitev okolja predstavlja obstoječo obremenitev okolja in dodatno obremenitev okolja, 

ki je posledica vplivov presojanega posega, ter je ovrednotena v presoji vsakega posameznega 

dejavnika okolja v poglavju 5. Ocene vplivov celotne obremenitve okolja za vse dejavnike so zbrane v 

spodnji tabeli. 
 

Tabela 78: Ocene vplivov celotne obremenitve okolja po posameznih dejavnikih okolja 

Dejavnik okolja Ocena vpliva celotne obremenitve 

Med pripravljalnimi deli 

in gradnjo 

Med obratovanjem 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

Hrup C2 A 

Zrak C2 A 

Vibracije C1 A 

Poplavna in erozijska varnost C1 A 

Pitna voda A A 

NARAVA 

Živalstvo, rastlinstvo in HT C3 C3 

Varovana območja C3 C3 

NV, EPO in biotska 

raznovrstnost 

C3 C3 

ZEMLJIŠČA C2 C2 
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TLA C2 C1 

VODE 

Površinske vode C3 C2 

Podzemne vode C2 C2 

ZRAK C2 A 

PODNEBJE C1 C1 

MATERIALNE DOBRINE C2 C2 

KULTURNA DEDIŠČINA C2 C1 

KRAJINA C2 C2 

 

 

 

 

Obravnavani poseg ne bo vplival na okolje v sosednjih državah ali drugih državah članicah EU. 

 

 

 

 

V  poglavju so z namenom večje preglednosti ukrepi razdeljeni na več kategorij, in sicer na ukrepe, ki 

izhajajo iz veljavne zakonodaje in dodatne ukrepe, ki izhajajo iz presoje.  

 

V tem poglavju so navedeni tako ukrepi, ki izhajajo iz predpisanih obveznosti nosilca nameravanega 

posega ali lastnosti nameravanega posega, kot tudi dodatni ukrepi v zvezi s pričakovano celotno ali 

skupno obremenitvijo okolja. Za povezane posege predvidevamo, da bodo le ti zmanjševali 

kumulativen vpliv do stopnje, ko bodo vplivi nebistveni, saj je bila za vse povezane posege izvedena 

celovita presoja vplivov na okolje in pridobljena Odločba o sprejemljivosti vplivov plana na okolje. 

 

Ob upoštevanju v tem poglavju navedenih omilitvenih ukrepov, bodo vsi opredeljeni škodljivi vplivi 

zmanjšani v tej meri, da bodo nebistveni. 

 

Za izvedbo ukrepov je zadolžen projektant, ki ukrepe po potrebi vključi v projektno dokumentacijo, 

investitor, ki naroči njihovo izvedbo in izvajalec del oz. upravljavec območja, ki ukrepe izvede. 

 

7.1. PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI  

7.1.1. HRUP 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja mora izvajalec gradbenih del zagotoviti, da obremenitev s 

hrupom med gradnjo ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa oz. zagotoviti 

ustrezne ukrepe. Osnovni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom med gradnjo so: 

o omejitev emisije hrupa na viru (emisijske norme za naprave in transportna sredstva, 

prilagojena tehnologija gradnje), 

o delna časovna omenitev gradnje in transporta. 

Splošni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom v času gradnje so naslednji: 

o uporaba delovnih naprav, gradbenih strojev, ki so ki so izdelane v skladu z zahtevami 

Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in Direktive 2000/14/EC; 

o časovna omejitev obratovanja gradbišč: 

6. ČEZMEJNI VPLIVI 

7. OMILITVENI UKREPI 
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o obsežnejša gradbena dela na odprtih površinah (vsa dela, kjer obratuje težka gradbena 

mehanizacija (bagri, buldožerji) in običajno vključujejo predvsem zemeljska dela) lahko 

v splošnem potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro ter v 

soboto med 6. in 16 uro, 

o gradbena dela v bližini stavb z varovanimi prostori in s povečanimi impulznimi 

karakteristikami (rušitve mostov, pilotiranje) lahko potekajo le med delovniki v dnevnem 

obdobju med 8. uro in 16. uro, 

o časovna omejitev transporta materiala: 

o transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem 

omrežju naj poteka le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro ter v 

soboto med 6. in 16 uro, 

o prevoz gradbenega in viškov izkopnega materiala je treba voditi po najkrajših možnih poteh, 

po državnih cestah višjega ranga, ki v čim manjši meri potekajo skozi poseljena območja. 

V skladu s 6. členom Pravilnika o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09, 61/17–GZ) morajo bili 

ukrepi varstva pred hrupom med gradnjo podrobno opredeljeni v načrtu organizacije gradbišča, ki ga 

izdela izvajalec gradbenih del, pred pričetkom gradnje pa ga potrdi investitor. Zavezanec za izvajanje 

ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del. 

 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

V okviru presoje je izkustveno predlagan omilitveni ukrep, ki dodatno zmanjšuje obremenitev okolja s 

hrupom med gradnjo: 

o Izvedba pilotiranja se izvaja z uvrtanjem pilotov namesto zabijanja 

Povzetek omilitvenih ukrepov 

 

Zavezanec za izvajanje ukrepov med gradnjo je izvajalec gradbenih del. Omilitveni ukrepi za 

zmanjšanje obremenitve s hrupom med gradnjo so navedeni tudi v spodnji tabeli. Gradnja se bo 

izvajala na območju, kjer so stanovanjske stavbe v neposredni bližini gradbišča, zato je pomembno 

dosledno izvajanje omilitvenih ukrepov. Protihrupni ukrepi se morajo izvajati vzdolž celotnega 

območja gradbišča in transportnih poti. 

 
Tabela 79: Povzetek oomilitvenih ukrepov za zmanjšanje obremenitve okolja s hrupom med gradnjo 

Omilitveni ukrep Način upoštevanja ukrepa in značilnosti 

Uporaba delovnih naprav in 

gradbenih strojev, ki so izdelane v 

skladu z emisijskimi normami 

- upoštevanje zahtev Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na 

prostem in Direktive 2000/14/EC 

Zmanjšanje emisije hrupa zaradi obratovanja delovnih strojev. 

Upoštevanje časovnih omejitev 

gradnje 
- Hrupna gradbena dela na odprtih površinah lahko potekajo le med 

delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro zjutraj in 18. uro zvečer 

(običajna gradnja), gradbišče lahko ob sobotah obratuje med 6. in 16. uro. 

- Gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami lahko potekajo 

le med delovniki v dnevnem obdobju med 8. uro zjutraj in 16. uro (rušitve 

mostov, zabijanje zagatnih sten in pilotov, sidranje) 

Zmanjšanje obremenitve s hrupom v za hrup občutljivih obdobjih dneva. 

Omilitev hrupa zaradi obratovanja 

gradbišč 
- Izvedba pilotiranja z uvrtanjem pilotov (namesto zabijanja) 

Zmanjšanje obremenitve s hrupom pri izpostavljenih stavbah in v varovanih 

prostorih v okolici gradbišča. 
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Omilitev hrupa zaradi transportnih 

poti 
- Časovna omejitev prevoza gradbenega in viškov izkopnega materiala po 

državne in lokalnem cestnem omrežju na dnevno obdobje 

- Transport po gradbiščnih poteh in dovoznih cestah lahko poteka le med 

delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro zjutraj in 18. uro zvečer, ob 

sobotah med 6. in 16. uro. 

Zmanjšanje obremenitve s hrupom hrupa zaradi transporta materiala. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Po izvedbi posega omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.1.2. EMISIJE V ZRAK, KI LAHKO VPLIVAJO NA ZDRAVJE LJUDI 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Upošteva naj se ukrepe, predpisane v poglavju 7.6 Zrak. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

7.1.3. VIBRACIJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje oz. mednarodno veljavnih normativov 

 

Splošni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z vibracijami med gradnjo so: 

• časovna omejitev obratovanja gradbišč in transporta: 

- gradbena dela na odprtih površinah lahko v splošnem potekajo le v dnevnem času med 6. in 18. 

uro (običajna gradnja), 

- gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami (rušitve mostov, pilotiranje) lahko 

potekajo le v dnevnem času med 8. in 16. uro (impulzivni viri hrupa), 

- transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem omrežju 

naj poteka le v dnevnem času med 6. in 18. uro, 

- transport po gradbiščnih poteh naj poteka le v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro. 

Ukrepi za zmanjšanje vpliva obremenitve okolja z vibracijami med gradnjo so navedeni tudi v spodnji 

tabeli. 
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Tabela 80: Splošni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z vibracijami med gradnjo 

Omilitveni ukrep Način upoštevanja ukrepa in značilnosti 

Upoštevanje časovnih omejitev 

gradnje 

- Gradbena dela na odprtih površina lahko potekajo le v dnevnem času med 6. 

in 18. uro zvečer 

- Gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami (rušitve mostov, 

pilotiranje) lahko potekajo le v dnevnem obdobju med 8. in 16. uro  

Zmanjšanje vibracij v večernem in nočnem obdobju. 

Omilitev vibracij zaradi gradbišča in 

transportnih poti 

- Časovna omejitev prevoza gradbenega in viškov izkopnega materiala po 

državne in lokalnem cestnem omrežju na dnevno obdobje 

- Transport po gradbiščnih poteh naj poteka le med delovniki v dnevnem 

obdobju med 6. in 18. uro, ob sobotah med 6. in 16. uro 

Zmanjšanje vibracij zaradi tehnologijo gradnje in transporta materiala. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje 

V okviru presoje je izkustveno predlagan omilitveni ukrep, ki dodatno zmanjšuje obremenitev okolja z 

vibracijami med gradnjo: 

o Izvedba pilotiranja se izvaja z uvrtanjem pilotov namesto zabijanja 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega vplivov na obremenitev okolja z vibracijami ne bo, 

omilitveni ukrepi ne bodo potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

7.1.4. POPLAVNA IN EROZIJSKA VARNOST 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

/ 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• V PGD naj se predvidi etapnost gradnje na način, ki zagotavlja največjo možno mero varnosti pred 

poplavami med gradnjo. Izvedba gradbenih del, ki bi v primeru povečane količine padavin lahko 

pomenila poslabšanje poplavne varnosti širšega območja, naj se izvede v sušnem delu leta. Za 

izvedbo je zadolžen investitor. Ukrep pri pripravi načrta gradbišča in med gradnjo upošteva 

izvajalec gradbenih del. Upoštevanje ukrepa se preverja v času nadzora gradbišč. 

• Med gradnjo je treba spremljati napoved intenzivnih padavin. V primeru razglasitve oranžnega ali 

rdečega alarma ARSO mora izvajalec del pripraviti predlog interventnih ukrepov za zmanjšanje 

vplivov morebitnega poplavnega vala na gradbišče in širšo okolico, ki jih potrdita nadzor in 

investitor. Za izvedbo ukrepa je zadolžen izvajalec gradbenih del, ki mora redno spremljati 

napovedi ARSO. Upoštevanje ukrepa se preverja v času nadzora gradbišč.  

• V primeru razglasitve oranžnega ali rdečega alarma ARSO za padavine mora izvajalec del 

pripraviti predlog interventnih ukrepov za dodatno varovanje brežin in nasipov z namenom 

preprečitve plazenja tal, ki jih potrdita nadzor in investitor. Za izvedbo ukrepa je zadolžen 

izvajalec gradbenih del, ki mora redno spremljati napovedi ARSO. Upoštevanje ukrepa se preverja 

v času nadzora gradbišč. 
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Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Po nastopu poplav je treba opraviti pregled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimente in 

morebitne odpadke vzdolž vodotokov na obravnavanem območju. Za izvedbo je zadolžen 

investitor oz. območni upravljavec z vodami Direkcije Republike Slovenije za vode (Uredba o 

DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• V fazi izdelave Obratovalnih navodil za zadrževalnik Razori je potrebno dodatno analizirati in 

določiti upravljanje z zaporničnimi objekti na sami pregradi. Ukrepe v času izdelave PZI izvede 

projektant. Nadzor vrši investitor. Soglasodajalec preveri upoštevanje ukrepov pred izdajo 

uporabnega dovoljenja. 

• Po izvedbi posega je treba za zagotavljanje poplavne varnosti izvedene vodnogospodarske ukrepe 

ustrezno vzdrževati v skladu s 40. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Za izvedbo je zadolžen investitor oz. območni upravljavec z 

vodami Direkcije Republike Slovenije za vode. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

7.1.5. PITNA VODA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.2. NARAVA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Gradbišča naj se izven naseljenih območij ne osvetljuje (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 

3/17).  

• V fazi podrobnejšega projektiranja naj se načrtuje ravnanje z viški izkopanega materiala tako, da 

bodo začasne lokacije skladiščenja zemeljskih izkopov ter gradbenega materiala ali odpadkov 

umeščene izven območij z naravovarstvenim statusom in izven površin prednostnih habitatnih 

tipov (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

• Čas izvajanja gradbenih del naj se prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih živali 

pa pri paritvi in vzreji mladičev. Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo visoko obremenjenost 
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območja s hrupom, naj se izven naseljenih območij opravijo od 1. julija do 30. decembra. Gradbena 

dela naj se ponoči ne izvajajo (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

• Gradbena dela, ki vplivajo na kakovost vode, naj se izvajajo izven drstne dobe v vodotoku 

prisotnih ribjih vrst. Gradbena dela so možna od 1. julija do 31. oktobra (Uredba o DPN, Uradni 

list RS, št. 72/13 in 3/17).  

• Posegi v vode naj bodo prostorsko in časovno omejeni in z minimalnim vnosom snovi v vodo. 

Celotno plast rodovitne zemlje je potrebno previdno odstraniti, tako da se ne sipa v vodo. Med 

gradbenimi deli je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).ž 

• Prepreči se onesnaženje vode s cementnim mlekom, olji, gorivi ali drugimi strupenimi snovmi. 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

• Pred začetkom izvajanja gradbenih del v Ostrožniku naj se na celotni regulaciji, vključno z 

izlivnim delom v Gradaščico, izlovijo osebki navadnega škržka in se jih preseli najmanj 200 m 

višje od načrtovanega posega (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• Približno 14 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del za regulacijo Ostrožnika v Stranski vasi naj 

se na območju predvidenih del izlovi osebke navadnega škržka (Unio crassus) in se jih preseli višje 

od predvidenega posega, in sicer na sotočje Ostrožnika in Čepskega grabna. Prav tako naj se 

osebke navadnega škržka izlovi in preseli gorvodno približno 14 dni pred začetkom 

vodnogospodarskih gradbenih del za izvedbo visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori (ureditev 

izpusta Gradaščice, preusmeritev iztoka Ostrožnika nad zaporničnim objektom, opustitev izlivnega 

odseka Ostrožnika). V kolikor bo za sanacijo regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika 

Razori potrebno poseganje v strugo Gradaščice, naj se tudi na tem delu 14 dni pred poseganjem v 

strugo izlovi osebke navadnega škržka in jih preseli gorvodno, na območje, kjer dela ne bodo 

potekala. V kolikor bi se dela na istem območju izvajala v med sabo dalj časa (npr. 1 leto) ločenih 

etapah, naj se škržke izlovi vsakokrat pred posamezno etapo gradbenih del. Pri izvedbi ukrepa 

mora obvezno sodelovati biolog.  

 

• Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del, ki lahko vplivajo na kakovost vode v 

vodotokih, pravočasno obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (14 dni pred začetkom 

del), da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju 

posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše 

časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja 

o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po 

potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka. 

 

• Vsa betoniranja morajo biti opravljena »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer 

se bo vgrajeval beton. 

 

• Sanacija regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika Razori: Dela naj se v največji možni 

meri izvajajo z roba ceste, oz. poti. Delavnih strojev naj se ne postavlja v območje struge. Dela naj 

se izvaja tako, da za dostopanje do brežin ne bo potrebno dodatno izsekavanje lesne vegetacije.  

 

• Odstranjevanje lesne vegetacije naj se opravlja izven vegetacijske sezone (posek naj se opravi od 

začetka oktobra do konca februarja). Posek lesne vegetacije na območju gradbenih del naj bo 

minimalen, da še omogoča izvedbo gradnje. Vso lesno vegetacijo, katere posek ni nujen, naj se 

pred vplivi zaščiti z gradbiščno ograjo.  

 

• Izvajalec del mora v času gradnje preprečiti širitev tujerodne vrste dresnika (Fallopia sect. 

Reynoutria) v naravno okolje in izvajati ukrepe za zmanjševanje vitalnosti sestojev na obstoječih 
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rastiščih. Na podlagi ugotovitev, podanih v poročilu Biotehniške fakultete »Ravnanje z zemljino, v 

kateri je prisoten japonski dresnik, pri odlaganju na lokaciji bivše gramoznice Gameljne za vzhodni 

del ŠG-471« (Pintar, 2017) podajamo sledeče ukrepe, za ravnanje z invazivnim dresnikom.  

o Pred začetkom gradnje se območje, na katerem je prisoten dresnik, pokosi, in sicer še pred 

začetkom nastajanja semen (pred septembrom). Rastline se pokosi 10 cm nad tlemi, nadzemne 

dele pa ustrezno odstrani. Najboljša metoda je sežig, oziroma predaja pooblaščenemu 

prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Druga možnost je, da se rastline zmulči in 

odloži na lokacijo vnosa viškov materiala, okuženega z dresnikom – gramoznico Gameljne.  

o Rodovitno zemljo se lahko uporabi za rekultivacijo gramoznice Gameljne. Rodovitno zemljo 

se odkoplje in na lokaciji preseje z uporabo mrež z velikostjo odprtin od 5 x 5 do 10 x 10 cm. 

Ostanki dresnika, ki se jih pridobi po sejanju, se predajo pooblaščenemu zbiralcu tovrstnih 

odpadkov, ki jih preda v sežig. Za sežig tega materiala v Sloveniji še ni registriranega podjetja, 

zato je potreben izvoz v tujino.  

o Globlje plasti z dresnikom okuženih zemeljskih izkopov (nerodovitni del) se odpelje na 

posebej za to določeno lokacijo vnosa viškov materiala – gramoznico Gameljne. 

o Gradbišče je treba organizirati na način, da v stik z dresnikom pride le mehanizacija, potrebna 

za njegovo odstranjevanje. Vsa vozila in stroji se pred premikom na drugo lokacijo ustrezno 

očistijo, da ni možen prenos ostankov rastlinskega materiala. 

o Transport rastlinskih delov dresnika in okuženih zemeljskih izkopov je treba izvajati v pokritih 

vozilih, oz. na način, da delci zemlje ali rastlin ne morejo padati iz vozil. Paziti je treba tudi, 

da se prepreči sipanje z dresnikom okuženih zemeljskih izkopov ali košenih ali zmulčenih 

delov dresnika v vodotok in njegovo razširjanje dolvodno. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• V okviru vzdrževalnih del je dopustno le čiščenje tiste vegetacije na brežinah in strugah, ki 

zmanjšuje pretočnost vodotoka. Visokodebelna drevesa in grmovja, ki senčijo vodo, se morajo 

ohranjati. Ohrani naj se tudi čim večje število grmov nad tolmuni, čeprav veje segajo tudi v vodo. 

Kjer je voda enakomerno globoka, naj si sledijo osenčeni in osončeni pasovi struge. Vzdrževalna 

dela so možna od 1. julija do 31. oktobra (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

• Vzdrževalna dela za zagotavljanje pretočnosti struge vodotokov se izvajajo tako, da se na bregu 

ohranja zdrava visokodebelna obrežna vegetacija. Odstranjevanje vegetacije v času vzdrževalnih 

del se izvede izven vegetacijskega obdobja (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

• Sedanji izlivni odsek Ostrožnika, ki bo opuščen, naj se sonaravno preoblikuje v opuščen rokav 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

• Začasne lokacije skladiščenja zemeljskih izkopov in gradbenega materiala je treba sanirati in 

povrniti v prvotno stanje (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17; Uredba o habitatnih 

tipih, Uradni list RS, št. 112/03, 36/09 in 33/13). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• Zadrževalnik Razori: Iztočni objekt mora omogočati gorvodno in dolvodno prehodnost ribam in 

drugim vodnim organizmom. Prehod v podslapje talnega izpusta naj se izvede tako, da bo ob vseh 

vodostajih Gradaščice potopljen, talni prag na zaključku podslapja pa naj bo izveden brez stopnje. 

V kolikor prehodnost za ribe ne more biti zagotovljena na omenjeni način, se uredi ribja steza. 

Zadrževalni prostor mora biti urejen tako, da se z umikom visoke vode lahko umaknejo tudi ribe 

(Smernice Zavoda za ribištvo Slovenije, št.: 04-2-49/4, z dne 08.06.2004). Grablje za zadrževanje 

plavin morajo biti dovolj široke, da se med rešetke ne ujamejo vodni organizmi (ribe, dvoživke…). 

Pri nadaljnjem načrtovanju vseh ureditev zadrževalnega objekta naj sodeluje strokovnjak za ribe. 

Preprečiti je treba, da iztočni objekt z zapornico postane past za kopenske živali, predvsem vidro. 
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Vidri in drugim kopenskim živalim je treba preprečiti vstop v iztočni objekt. Na obeh straneh 

iztočnega objekta je treba namestiti primerno mrežo. Vidri in drugim kopenskim živalim je treba 

omogočiti varen prehod preko nasipa v liniji vodotoka, z ustrezno avtohtono drevesno-grmovno 

zasaditvijo. Pri nadaljnjem načrtovanju zadrževalnega objekta naj sodeluje strokovnjak za vidro. 

 

• Regulacija Horjulke dolvodno od ceste Ljubljana-Dobrova: Na delu, kjer je predviden oporni zid iz 

armiranega betona, naj se v temelje zidu na vsakih 10 do 20 m vgradi luknje (0,3 m višine, 0,3 - 0,5 

m globine in 1 m dolžine), ki bodo služile kot ribja skrivališča. Pri oblogi opornega zidu z 

lomljencem naj beton ne prekriva zunanje tretjine kamnov (globoke fuge). Kjer je predvidena 

kamnita zložba iz lomljenca naj fuge ne bodo zabetonirane, temveč zapolnjene z zemljo in zasajene 

z vrbovimi potaknjenci. Potaknjence naj se zasaja v žepe v šopih. Na mestih, kjer bo obstoječa 

struga Horjulke deloma zasipana, naj se zasip zasadi z grmovnimi in drevesnimi vrstami (bela vrba, 

veliki jesen). Ohrani naj se naravno dno struge. Dno naj ne bo poravnano, temveč naj se izvede v 

obliki dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza. Pri 

vseh utrjevanjih brežin naj se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod izmenično ali obojestransko na 

10 do 20 m na vsaki strani vgradi motilce vodnega toka (večje skale samice 1-2 m3, lahko po tri 

skupaj ali lesene bočne odbijače ali delne pragove. Začetni in zaključni talni prag naj bosta 

izvedena tako, da bo omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno in dolvodno. 

 

• Pri nadaljnjem načrtovanju vseh ureditev Horjulke naj sodelujeta strokovnjak za ribe in strokovnjak 

za vidro. 

 

• Nasip gorvodno od ceste Horjul-Dobrova-Ljubljana: Takoj po zaključku gradbenih del naj se 

izvede sanacijska zasaditev z drevesno-grmovno živico ob nasipu ob Horjulki v skladu z načrtom 

krajinske arhitekture.  

 

• Sanacija regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika Razor in vzdrževalna dela na strugi 

Gradaščice na območju dolvodno od zadrževalnika Razori: Obrežna vegetacija naj se razredči le 

toliko, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanja poplavne varnosti območja, da se zagotovi 

zadostna osenčenost struge. Če je mogoče, naj se redčenje vegetacije in odstranjevanje odmrle 

vegetacije opravi izmenično na levem bregu v enem letu in na desnem bregu v drugem letu. 

Odstranjeno odmrlo vegetacijo naj se takoj nadomesti z novo zasaditvijo. Potaknjence naj se zasaja 

v žepe v šopih. Pri obnovi obrežnih zavarovanj naj se prednostno uporabljajo rešitve brez kamna 

(leseni piloti, prečna bruna, vrbovi popleti, mreže in podobno). Uporaba kamna naj bo omejena na 

najbolj izpostavljene dele struge. Betoniranje ni dopustno. Ureditev brežin naj posnema naravno 

oblikovanost in strukturo brežin, izvedene naj bodo v izrazito neporavnani obliki. Kamni v stalno 

omočenem delu struge naj se polagajo tako, da so zunanje površine kamnov zložene previsno in se 

pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe. Kjer je možno, naj se ohranja obstoječo strugo, brežine in 

obrežno vegetacijo. Obnovljene nizke stopnje naj bodo oblikovane sonaravno in tako, da bo 

omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno in dolvodno (Smernice Zavoda za ribištvo 

Slovenije, št.: 04-2-49/4, z dne 08.06.2004, št. 04-2-320/3 z dne 18.01.2007, št. 420-19/2010/2 z 

dne 05.03.2010).  

 

• Regulacija Ostrožnika v Stranski vasi: Dno naj ne bo poravnano, temveč naj se izvede v obliki 

dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza. Talne 

pragove naj se načrtuje in izvede tako, da bo omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno 

in dolvodno. Ureditev brežin naj posnema naravno oblikovanost in strukturo brežin, izvedene naj 

bodo v izrazito neporavnani obliki. Kamni v stalno omočenem delu struge naj se polagajo tako, da 

so zunanje površine kamnov zložene previsno in se pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe. Skale v 

betonu naj se uporabijo le, če je to res nujno zaradi erozije. Beton naj ne prekriva zunanje tretjine 

kamnov (globoke fuge). Povsod naj se ohranja naravno dno struge. Odstranjeno obvodno 

vegetacijo naj se takoj nadomesti z novo zasaditvijo. Potaknjence naj se zasaja v žepe v šopih. V 
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krajinsko-arhitekturnem načrtu naj se podrobneje določi sanacija z drevesnimi vrstami. Pod novimi 

mostovi naj se načrtuje suhe, ravne police za prehajanje vidre.  

 

• Zasaditve lesne vegetacije je treba ustrezno vzdrževati in morebitne odmrle sadike nadomestiti z 

novimi. Preprečiti je treba zaraščanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami, še posebej 

japonskim dresnikom. Na delih, kjer japonski dresnik ni prisoten, naj se za vzdrževalna dela 

uporablja očiščene stroje.  

 

• Izven naseljenih območij naj se ne načrtuje nove javne razsvetljave objektov (cest). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.3. ZEMLJIŠČA  

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Dostop za vzdrževanje visokovodnega nasipa in do njivskih površin na območju zadrževalnega 

prostora se zagotovi z dvema deviacijama poljskih poti preko nasipa. Za ukrep je zadolžen 

investitor in izvajalec del (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 

RS, št. 72/13 in 3/17).  

 

• V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – 

ZKme-1D in 79/17) in Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) je treba zagotoviti 

naslednje ukrepe: 

• Zagotovi se čim manjše poseganje v kmetijska zemljišča zunaj predvidenih ukrepov (Uredba o 

državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. 

člen). 

• Zagotovijo se dostopi do kmetijskih zemljišč v času gradnje in po njej; preprečijo se 

nekontrolirani prevozi po kmetijskih zemljiščih; poljske poti se po gradnji obnovijo (Uredba o 

državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela 

Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. 

člen). 

• Rodovitna zemlja se deponira ločeno z namenom ponovne uporabe v okviru krajinsko-

arhitekturnih ureditev (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17, 7. 

člen; Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17, 29. člen). 

• Gradbena dela se izvajajo v času, ko so škode na pridelkih lahko najmanjše (pred setvijo, po 

spravilu) (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17, 29. člen). 
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• Kmetijska zemljišča je po posegu treba vrniti v prvotno stanje, če to ni izvedljivo, je treba 

plačati odškodnino v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča (Uredba o državnem 

prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in 

naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. člen). 

• Lokacije viškov materialov ne smejo posegati na kmetijska zemljišča in gozd oz. se zaradi njih 

potencial kmetijskih zemljišč ne sme zmanjšati. Ne velja za območje načrtovanih lokacij za 

odlaganje viškov materialov (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. člen). 

• Preprečiti je potrebno onesnaženje in mešanje horizontov tal. Ves rodoviten del2 na območju 

predvidenih posegov je potrebno predhodno odstraniti in ga po zaključku del ponovno 

uporabiti za zasipavanje nasipov in brežin z rodovitno zemljo ali uporabo za sanacijo drugih 

slabših kmetijskih zemljišč (Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 

27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17, 4. člen; Uredba o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - 

Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. člen; Uredba o državnem prostorskem 

načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini 

Dobrova - Polhov Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 33. člen). 

 

• Skladno s 4. členom Pravilnika o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju 

gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) je treba čas sečnje in 

spravila je prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj 

vegetacijske dobe oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.  

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

• Dostop za vzdrževanje nasipa in do njivskih površin na območju zadrževalnega prostora se 

zagotovi z dvema deviacijama poljskih poti preko nasipa. Za ukrep je zadolžen investitor in 

izvajalec del (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17).  

• V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – 

ZKme-1D in 79/17) in Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) je treba takoj po neurjih, 

kadar je zadrževalnik v funkciji, opraviti ogled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimente 

in morebitne odpadke ter zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob morebitni škodi na kmetijskih 

pridelkih pa jo povrniti po predhodni oceni škode.  

• Po potrebi je treba po obsežnejših poplavah izvesti tudi monitoring tal.  

• Za zmanjšanje vpliva bi moral investitor z lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč na območju 

zaplavljanja skleniti sporazume, v katerih bo opredeljeno tudi nadomestilo za škodo zaradi uničenja 

ali zmanjšanja pridelka na kmetijskih zemljiščih ob škodnem poplavnem dogodku. Ukrep izvaja 

investitor oz. upravnik zadrževalnika (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. in 40. člen). 

 
2 Skladno z 9. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 

gre za rodoviten del, rodovitno zemljo, ki je opredeljena kot material površinskega sloja tal, ki zaradi fizikalnih, kemičnih in 

mikrobioloških lastnosti omogoča rast rastlin in jo je treba varovati pred trajno izgubo. Rodovitna zemlja, odrinjena pri 

gradbenih posegih, se uporabi za izboljšanje kmetijskih zemljišč, urejanje javnih zelenih površin ali sanacijo degradiranih 

območij, razen kadar se rodovitna zemlja uporabi za ureditev okolice objekta, zaradi gradnje katerega je bila odrinjena. 
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Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.4. TLA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Na obravnavanem območju je bilo evidentiranih nekaj divjih odlagališč odpadkov (Register 

divjih odlagališč). V sklopu pripravljalnih del je treba zaradi varstva okolja pred 

obremenjevanjem (ZVO-1) te odpadke odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo s področja 

odpadkov.  

• Vzdrževanje in servisiranje gradbene mehanizacije je treba izvajati v delavnicah, namenjenim za 

popravilo vozil oz. delovnih strojev. Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem 

vremenu (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

• V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08): 

o se morajo gradbeni odpadki na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 

klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 

okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati 

o K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno obvezno priložiti Načrt 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki (v skladu s 5. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)). Pred pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja je potrebno izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi (v 

skladu z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list 

RS, št. 34/08).  

 

• Investitor mora skladno s 4. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih 

delih (Uradni list RS, št. 34/08) dokazati, da zemeljski izkop, pridobljen z gradbenimi deli na na 

gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene 

odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da zemeljski izkop iz 

prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne 

gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je prostornina izkopa 

manj kot 30.000 m3 in med izkopavanjem ni opažena onesnaženost z oljem, bitumenskimi 

mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega materiala. 

 

• Izvirni povzročitelj odpadkov mora pri začasnem skladiščenju plodne zemljine (2-3 mesece) 

izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo 

zdravje zaradi: emisij snovi, raznašanja lahkih frakcij v okolje zaradi vetra, razsutja odpadkov 

(19. člen Uredbe o odpadkih, Ur.l. RS. št. 37/15 in 69/15). Predvidena je uporaba PE folije s 

katero se prekrije več manjših obvladljivih kupov.   

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 
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Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Po gradnji se razgaljene površine ponovno zatravijo in protierozijsko zaščitijo. Pri izvajanju del se 

upoštevajo tudi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč (Uredba o DPN, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

• V času vzdrževalnih del je treba skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 

129/20): 

o Odpadke zbirati ločeno in jih oddajati pooblaščenemu prevzemniku. Pričakovati je predvsem 

zeleni odrez (številka odpadka 20 02 01).  

o Odpadke, ki se bodo nabrali na rešetkah oz. grabljah zapornice v nasipu je potrebno redno 

čistiti in odvažati na deponijo komunalnih odpadkov. Z rednim čiščenjem in odvozom se 

izognemo širjenju neprijetnih vonjav v okolico, ki nastanejo pri gnitju organskih sestavin v 

odpadkih.  

• Po nastopu visokih voda je treba skladno z 40. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) iz območja znotraj zadrževalnika odstraniti morebitne 

odpadke. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.5. VODA 

7.5.1. POVRŠINSKE VODE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

V času pripravljalnih del in gradnje je treba poleg spodaj navedenih ukrepov, upoštevati tudi ukrepe za 

omilitev vplivov s področja narave in tal.  

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20) je treba: 

o Zagotoviti je potrebno stabilnost brežin vodotokov in predvideti ustrezno zavarovanje. Za 

ukrep je zadolžen projektant in izvajalec gradbenih del.  

o V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali 

na poplavna območja (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Za ukrep je zadolžen 

izvajalec gradbenih del.  

o V času gradnje je potrebno na gradbišču uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 

organizacijo, da bo nemoten pretok ob pojavu visokih voda in preprečeno onesnaženje voda, 

ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 

V primeru nezgod je zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 

skladišča in pretakališče goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 

pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Za ukrep je zadolžen izvajalec gradbenih del. 
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o Med gradnjo naj se zagotovi nemoteno izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 

35528-12/2004 na vodotoku Gradaščica za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih 

površin. Za ukrep je zadolžen projektant in izvajalec gradbenih del.  

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

• Pred pričetkom del, med pripravljalnimi deli in v času intenzivne gradnje del je potrebno izvajati 

spremljanje stanja površinskih voda. Za izvajanje monitoringa pred gradnjo je zadolžen investitor, 

med pripravljalnimi deli in gradnjo izvajalec del ter med obratovanjem upravljalec 

vodnogospodarskih ureditev. 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje indikativne parametre stanja vode glede na določila 

Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/20, 96/20, 24/16) in Uredbe o kakovosti 

površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04). 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje izvedbo vzorčenja in analizo fizikalno kemijskih 

parametrov ter bioloških parametrov. Lokacije vzorčnih mest so opredeljene na vsakem, s 

posegom tangiranem vodotoku (Gradaščica, Horjulka in Ostrožnik) in sicer gorvodno in dolvodno 

od načrtovanih posegov. Lokacije so navedene v poglavju 8.5.1. Spremljanje stanja površinskih 

vodotokov.    

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Med obratovanjem je treba poleg spodaj navedenih ukrepov, upoštevati tudi ukrepe za omilitev 

vplivov s področja narave.  

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20) je treba: 

o Regulacije in ureditve vodotokov in brežin morajo biti sonaravno načrtovane, uporabljati je 

potrebno naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita…) (Uredba o DPN, Uradni list 

RS, št. 72/13 in 3/17).  

o Ureditve Gradaščice naj bodo izvedene na način, da bodo omogočale nemoteno izvajanje 

pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje 

kmetijskih in drugih površin.  

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

7.5.2. PODZEMNE VODE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Poleg spodaj naštetih ukrepov, je treba za varstvo podzemne vode upoštevati tudi ukrepe opredeljene 

za dejavnik okolja tla (7.4). 
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Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin 

goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov se ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi 

v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za 

obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavaruje se lokacija, 

uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemlja se takoj odstrani in odda pooblaščeni 

organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17). 

• Med gradnjo se skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15, 129/20) in 

Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) zagotovijo ustrezno opremljena mesta za 

skladiščenje nevarnih snovi z neprepustno lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi ob razlitju, 

razsipu ali drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega se 

skladiščni prostor zaščiti pred vplivi iz ozračja, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. 

Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati izvirna embalaža. 

• Oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi mora biti urejena tako, da omogoča varno 

dostavo in varno pretakanje goriv in maziv v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 

odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04, 41/04-ZVO-1).  

• Skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr., 61/77 – GZ) in 

Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15, 65/20): 

o      Na gradbišču mora biti prisotna ustrezna količina absorbentov za potrebe omejitve in 

sanacije morebitnih razlitij pogonskih goriv in mineralnih olj. Na območju gradbišča in 

transportih poti se lahko uporablja le tehnično brezhibna gradbena mehanizacija. 

o      V primeru, da pride do razlitja nafte in naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi v tla ali 

vodo, mora biti gradbišče organizirano tako, da bo v primeru nesreče možno hitro in 

učinkovito ukrepanje. Ob razlitju je potrebno obvestiti vse pristojne intervencijske službe. 

Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. V tem dokumentu morajo 

biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije 24 ur na dan. 

o      Globoko temeljenje se mora izvesti v času nizkih nivojev podzemne vode, ko so zaradi 

nižjih gradientov tudi hitrosti toka podzemne vode nižje, posledično pa je tudi vpliv takšnih 

del manjši.  

o      Že pred gradnjo je potrebno začeti z izvedbo količinskega monitoringa podzemnih vod. Gre 

za pomemben ukrep, ki bo omogočil vpogled v dinamiko vodonosnika, kar bo za terminski 

plan izvedbe omogočilo časovno umestitev tistih aktivnosti, ki najbolj posegajo v 

podzemno vodo (npr. globoko temeljenje). Potrebne so tudi preiskave meljaste plasti z 

razkopi. V okviru teh preiskav se razišče prostorski obseg plasti ter njene hidravlične 

lastnosti. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

• Na območju Dobrove se mora za potrebe regulacije nivojev podzemne vode na zunanji strani 

nasipa izvesti drenažni jarek, katerega globina mora biti takšna, da bodo prekomerni dvigi 

podzemne vode v zaledju onemogočeni.  

• Na območju Dobrove mora biti vpliv na zunanji strani nasipa reguliran z drenažnimi jarki. Vpliv 

je tako odvisen od globine drenažnih jarkov ter dosega objektov (globina temeljev in kletnih 

prostorov) na območju, kjer so pričakovane spremembe nivojev podzemne vode. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Poleg spodaj naštetih ukrepov je potrebno za varstvo podzemne vode upoštevati tudi ukrepe, 

opredeljene za dejavnik okolja tla (7.4). 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  208 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20): 

o      Drenažni kanali in struge vodotokov morajo biti redno pregledani in vzdrževani. Obvezen 

je monitoring stanja na brežinah vodotoka ter pregledi stanja drenažnih kanalov v času 

aktivnosti zadrževalnika. Ob slednjem je potrebno biti pozoren na indikatorje izpiranja 

finih delcev, ki lahko pripeljejo do posedanja in nestabilnosti terena in nasipa. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

7.6. ZRAK 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

Izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti bo glede na površino in količino vgrajenega 

materiala ter potrebnega časa trajanja poseg, za katerega velja Uredba o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS, št. 21/2011) v celoti. Določbe te uredbe veljajo 

za vse posege: 

o ki trajajo več kot 12 mesecev,  

o na območju naselij, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina 

gradbišča presega 4.000 m2, 

o na drugih območjih pa, če površina gradbišča presega 10.000 m2. 

Med gradnjo bo potrebno na celotnem gradbišču izvajati redne in učinkovite ukrepe za zmanjšanje 

emisije prahu z območja gradbišča, začasnih lokacij za odlaganje materiala ter transportnih poti. 

 

Za zmanjševanje emisije prahu, ki nastajajo pri gradbenih in drugih delih v gradbeništvu, določa 

Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM10), Vlada RS, 

2009, naslednje omilitvene ukrepe: 

o prepoved uporabe necestnih premičnih strojev, ki se uporabljajo v gradbeništvu, brez filtrov za 

delce, se uvede najkasneje v obdobju dveh let po začetku izvajanja ukrepov za zmanjševanje 

emisije PM10, 

o na celotnem območju gradnje je treba zagotoviti obvezno izvajanje ukrepov za zmanjševanje 

emisije prahu pri gradbenih delih, 

o predlagano je tudi, da se rušitve objektov (mostovi) izvajajo v času, ko je z več kot 5 mm 

padavin dnevno. 

V nadaljevanju so navedeni ukrepi na prevoznih poteh, gradbiščih, v času pripravljalnih in drugih 

gradbenih del ter pri vseh prevozih za potrebe gradbišča, kot jih določa Uredba o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. Navedene ukrepe je treba vključiti v načrt ureditve gradbišča, 

ki ga pripravi investitor in ga priloži projektu za izvedbo. Izvajanje ukrepov med gradnjo je obvezno, 

za kar odgovarja izvajalec del, nadzoruje pa ga nadzornik gradnje: 

o treba je upoštevati zahteve za motorje, vgrajene v gradbeno mehanizacijo ali druge naprave, ki 

so na gradbišču, za motorje na kompresijski vžig, zahteve za postopke mehanske obdelave na 
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gradbišču, za gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki so na gradbišču, ter za 

organizacijske ukrepe na gradbišču. Pri gradbenih delih, pri katerih lahko nastaja povečana 

emisija delcev, se morajo izvajati naslednji ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije 

delcev:  

o prepovedano je odstranjevati prašno usedlino s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim 

zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem, 

o prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike 

ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline, 

o prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z 

avtomatskim ali ročnim vodnim škropljenjem,  

o pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višin, ki niso večje 

od višin posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, 

gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih, 

o rušenje ali razgradnjo objektov je treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih kosih, prah pa 

je treba vezati na gradbeni material z močenjem, 

o pri odstranitvi objekta je treba zaradi zmanjševanja prahu uporabljati pokrove in zaporne stene 

za preprečevanje razširjanja prahu, 

o na gradbišču omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h. 

Pri gradnji, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in 

druge naprave, ki so: 

o na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za odsesavanje 

prahu, ali 

o zaprti viri prahu, ali 

o opremljeni za vezavo prahu z močenjem.  

Izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču nepokritih sipkih gradbenih materialov ne prevaža, 

skladišči ali pretovarja. 

 

Posredno je zmanjševanje vpliva prometa na onesnaževanje zraka, ki velja tudi za gradbišča, urejeno 

tudi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – UPB, 69/17 – popr., 

68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20): 

o z uporabo vozila se ne sme povzročati čezmernega hrupa oziroma ropota ali kako drugače 

onesnažiti okolja, 

o iz vozila je prepovedano odmetavati kakršnekoli stvari (cigaretni ogorki, papir, plastenke itd.), 

o ko voznik na cesti vozilo ustavi za več kot tri minute ali ga parkira, mora takoj ugasniti motor. 

Ta določba se ne uporablja za vozila, pri katerih motor poganja naprave za opravljanje 

določenih del (vozilo za zbiranje in odvoz odpadkov, vozilo za čiščenje kanalov, avtomobilsko 

dvigalo ipd.). 

Za gradbišče je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati še 

naslednje organizacijske ukrepe: 

o na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, 

o skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali 

zaslanjati pred vplivi vetra, 

o na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih iz gradbišč na ceste, ki so javno dobro, je treba 

zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,  

o gradbiščne ceste ali dovozne ceste, ki se bodo uporabljale več kot 12 mesecev morajo biti 

prevlečene z nosilno asfaltno podlogo ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah 

na površini cestišča, 

o redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo 

prašenja, ali s postopki mokrega čiščenja, 
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o na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 10 km/h. 

Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, 

ki povzroča prašenje, dovaža na gradbišče ali odvaža z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita 

ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje. Pri tem je treba upoštevati Pravilnik o 

nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu. V skladu s tem pravilnikom in z Uredbo o 

preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč so za čas gradnje predvideni še naslednji 

ukrepi: 

o dostopne ceste na gradbišče je treba redno čistiti z vlažnimi ali mokrimi postopki,  

o upoštevanje emisijskih norm v skladu z zahtevami emisijskih uredb pri začasnih gradbenih 

objektih, uporabljenih gradbenih strojih in prevoznih sredstvih; ukrep zahteva uporabo 

tehnično brezhibnih gradbenih strojev in prevoznih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, 

o necestni premični stroji, ki se uporabljajo v gradbeništvu, se ne smejo uporabljati brez filtrov 

za delce, enako velja za vozila, namenjena transportu, ki uporabljajo dizelsko gorivo, 

o stalne ali začasne lokacije za odlaganje sipkega materiala niso dovoljene tudi v neposredni 

bližini stanovanjskih objektov, kar velja tudi za začasno odlaganje rodovitne zemlje ob 

gradbiščih,  

o treba si je prizadevati uskladiti odvoze in dovoze materiala, tako da bi v obe smeri peljali polni 

kamioni, 

o začasne lokacije za odlaganje sipkega materiala morajo biti locirane znotraj območja DPN, 

o treba je sprotno rekultiviranje dokončanih območij (gradbišče, okolica objektov, nasipi),  

o zmanjšati gostoto prevozov gradbenega materiala po dovoznih cestah skozi stanovanjsko 

poselitev na najnižjo možno raven, 

o v primeru ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti onesnaževal ureditev začasnih gradbiščnih 

ograj, s katerimi se bo dodatno preprečevalo širjenje prašnih delcev iz odkritih površin 

gradbišča do bližnjih stanovanjskih območij. 

Omilitveni ukrepi za zmanjševanje emisije delcev v zrak med gradnjo so navedeni v tabeli 9. 

Protiprašni ukrepi med gradnjo morajo biti predloženi v potrditev investitorju pred začetkom gradnje. 

Zavezanec za izvajanje z elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Investitor mora 

pred začetkom gradnje zagotoviti, da je izvajalec seznanjen z vsebino tega elaborata (elaborat 

preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč). Izvajalec mora tudi opozoriti investitorja, 

da vnese v elaborat vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo v zvezi z ukrepi za 

preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča.  

Gradnja se bo izvajala na območju, kjer so stanovanjske stavbe v neposredni bližini gradbišča, zato je 

pomembno dosledno izvajanje protiprašnih ukrepov (redno vlaženje odkritih površin, omejitev hitrosti 

tovornih vozil na 10 km/h). Protiprašni ukrepi se morajo izvajati vzdolž celotnega območja gradbišča 

in transportnih poti. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

Vse v projektu predvidene dovozne ceste, vključno z lokalno cesto do zadrževalnika Razori (mimo 

stavb Razori 16, 16b in 18) ter z lokalno cesto do naselja Stranska vas (Regulacija Ostrožnika), so 

asfaltirane že v obstoječem stanju, zato dodatne protiprašne preplastitve dovoznih cest niso potrebne. 

Za zmanjšanje onesnaženosti med gradnjo so poleg zakonsko predpisanih ukrepov predlagani še 

naslednji dodatni omilitveni ukrepi: 

o izvedba desetih sklopov protiprašnih ponjav oz. gradbiščnih ograj za omejitev povečane 

koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti z delci PM10 v skupni dolžini 885 m in 

višine 2,5 m, 

o na območju posega je treba v primerih, ko je uradno razglašeno čezmerno onesnaženje zraka z 

delci PM10, na gradbišču omejiti ali prepovedati dela, ki povzročajo prašenje (zemeljska dela). 
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Predlog izvedbe začasnih protiprašnih zaslonov za zmanjšanje emisije delcev PM10  iz gradbišča je v 

spodnji tabeli, lega je prikazana na spodnjih slikah. 

 
Tabela 81: Lega začasnih protiprašnih zaslonov za zmanjšanje emisije delcev PM10 iz gradbišča 

Oznaka Območje Ureditev Višina (m) Dolžina (m) 

PPrZ_1 Polhograjska c. 4 in 6 Ureditev Horjulke 2,5 75 

PPrZ_2 Razori 22, 23 in 24 Ureditev Horjulke 2,5 95 

PPrZ_3 Razori 11a, Razori 12 Ureditev Horjulke 2,5 150 

PPrZ_4 Razori 16, Razori 18 Ureditev Gradaščice 2,5 110 

PPrZ_5 Stranska vas 38 Ureditev Gradaščice 2,5 75 

PPrZ_6 Stranska vas 32 in 33 Nadvišanje ceste 2,5 175 

PPrZ_7 Stranska vas 51 Regulacija Ostrožnika 2,5 40 

PPrZ_8 Stranska vas 50 Regulacija Ostrožnika 2,5 40 

PPrZ_9 Stranska vas 13 Regulacija Ostrožnika 2,5 60 

PPrZ_10 Stranska vas 1 in 1b Regulacija Ostrožnika 2,5 65 

Skupaj   2,5 885 

 

Neugodne vremenske situacije za povečano emisijo delcev PM10 se pojavljajo v kombinaciji daljšega 

obdobja suhega in hkrati vetrovnega vremena. V takih primerih je potrebno: 

o pogosteje izvajati vlaženje gradbišča, 

o po potrebi omejiti še intenzivnost izvajanja gradbenih del, ki povzročajo večje emisije delcev 

PM10 (zemeljska dela, transport po makadamskih gradbiščnih cestah), 

o omejiti hitrost tovornih vozil gradbišču in gradbiščnih cestah na največ 10 km/h. 

Odgovorna oseba za izvajanje dodatnih omilitvenih ukrepov je vodja gradbišča v sodelovanju z 

izvajalcem monitoringa kakovosti zraka med gradnjo. 
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Slika 42: Lokacije začasnih protiprašnih zaslonov za omejitev delcev PM10, ureditev Horjulke in Gradaščice 

 

 

Slika 43: Lokacije začasnih protiprašnih zaslonov za omejitev delcev PM10, regulacijo Ostrožnika 
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Povzetek omilitvenih ukrepov 

 

Protiprašni ukrepi med gradnjo morajo biti kot elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev 

iz gradbišč predloženi v potrditev investitorju pred začetkom gradnje. Zavezanec za izvajanje z 

elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Investitor mora pred začetkom gradnje 

zagotoviti, da je izvajalec seznanjen z vsebino tega elaborata. Izvajalec mora tudi opozoriti 

investitorja, da vnese v elaborat vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo v zvezi z 

ukrepi za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča.  

 

Protiprašni ukrepi so povzeti v spodnji tabeli in se morajo izvajati vzdolž celotnega območja gradbišča 

ter transportnih poti. 

 
Tabela 82: Povzetek omilitvenih ukrepov za preprečevanje emisije onesnaževal in delcev v zrak  

Omilitveni ukrep Način upoštevanja ukrepa in učinek 

Uporaba delovnih naprav in 

gradbenih strojev, ki so izdelane v 

skladu z emisijskimi normami 

− Uporaba naprav in gradbene mehanizacije, ki je na delovnih odprtinah, 

izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljena z napravami za 

odstranjevanje prahu  

− Uporaba prevoznih sredstev in delovnih strojev, izdelanih v skladu s 

predpisi, ki omejujejo emisijo delcev in z navedbami, predpisanimi v 4 

in 5. členu Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 

gradbišč 

Zmanjšanje emisije delcev zaradi obratovanja delovnih strojev. 

Preprečevanje emisije delcev z 

območja gradbišča in transportnih 

poti 

− Prekrivanje sipkih tovorov med prevozom  

− Protiprašna zaščita voznih površin vseh gradbiščnih in dovoznih poti 

− Redno vlaženje internih transportnih poti na gradbiščih in na lokacijah za 

vnos v tla 

− Redno vlaženje odkritih površin na gradbiščih  

− Preprečevanje raznosa materiala z območja gradbišč na javne prometne 

površine s prevoznimi sredstvi z ureditvijo učinkovitega čiščenja vozil 

pred izvozom z gradbiščnih platojev.  

− Omejitev intenzivnosti odlaganja v obdobjih izrazito neugodnih razmer 

(izkopni material z nizko vlažnostjo, daljše obdobje brez padavin, 

izjemno visoke hitrosti vetrov ) 

− Časovna omejitev prevoza gradbenega in viškov izkopnega materiala po 

državnem in lokalnem cestnem omrežju  na dnevno obdobje 

Zmanjšanje emisije delcev zaradi obratovanja gradbišča in transportnih poti. 

Postavitev začasnih gradbiščnih ograj  − Izvedba gradbiščnih varovalnih ograj in ponjav za omejitev povečane 

koncentracije delcev PM10  

Zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci pri najbližjih stanovanjskih stavbah. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
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7.7. PODNEBJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 
 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

/ 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

• Zadrževalnik Razori: Preveritev visokovodnih nasipov zadrževalnika s povečanjem varnostne 

višine in širitvijo krone, kar se v naslednji fazi načrtovanja preveri z dodatnimi hidravličnimi in 

geomehanskimi analizami glede na razpoložljive vgradne materiale (zemeljske izkope). Zajezna 

gladina (307,00 m n.m), volumen zadrževanja (cca 1.000.000 m3), izpustni objekti in način 

delovanja se ohranjajo, kot je predvideno v DPN. 

• Ureditve Ostrožnika: Hidravlično se preveri projektna ureditev na višje pretoke. Po potrebi se 

predvidi modifikacijo posameznih profilov v okviru toleranc (na primer dvig leve brežine). 

• Ureditve Horjulke v Razorih in nasip ob Horjulki: Hidravlično se preveri sistem s povečanim 

pretokom Q100+13%. V primeru pod dimenzioniranosti posameznih elementov (predvsem 

ureditve skozi Razore) se poviša krona nasipa ob Horjulki in poveča dodatni most pod regionalno 

cesto Razori – Dobrova ter razbremenilni jarek. Oboje je možno izvesti v okviru toleranc. 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

/ 
 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  
 

Za zmanjšanje vpliva klimatskih sprememb bo v prihodnje vsekakor potrebno razmišljati o dodatnem 

zadrževanju, in sicer na naslednjih lokacijah: 

• Božna nad Polhovim Gradcem (zmanjševanje ogroženosti celotnega dolinskega dela ob 

Gradaščici od Polhovega Gradca do Dobrove). Vendar volumen bistveno manjši, kot je bil 

predviden v projektu iz 80-ih let prejšnjega stoletja. 

• Zadrževanje Gradaščice nad vasjo Šujica (zmanjšanje ogroženosti Šujice, Dobrove, Razorov in 

Kozarij ter v manjši meri JZ dela Ljubljane) in c) Zadrževanje na Horjulki in sicer v prerezu 

Brezje ali Podklanec z dvigom lokalnih prečnih cest in s tem povečanjem sedanjega poplavnega 

volumna (pasivno zadrževanje). Poseg vpliva predvsem na poplavno varnost naseljih ob Horjulki 

in JZ dela Dobrove ter Razorov. 
 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, omilitveni ukrepi niso 

potrebni. 
 

7.8. MATERIALNE DOBRINE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Upoštevati je potrebno ukrepe, navedene v poglavjih Vode, Zemljišča, Tla in Kulturna dediščina. 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Upoštevati je potrebno ukrepe, navedene v poglavjih Vode, Zemljišča, Tla in Kulturna dediščina. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 
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7.9. KULTURNA DEDIŠČINA, VKLJUČNO Z ARHITEKTURNO IN 

ARHEOLOŠKO DEDIŠČINO 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Območji kulturne dediščine – arheološki najdišči je potrebno med gradnjo varovati pred 

poškodovanjem ali uničenjem. Čez njiju naj ne potekajo gradbiščne poti in obvozi. Poleg tega se 

območja ne smejo izkoriščati za deponije viškov materialov (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, 

Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 9386), Dobrova pri Ljubljani - Arheološko 

območje Dolge njive (EŠD 9426): pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja mora investitor 

zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav po metodah 7-14 za vrednotenje 

arheološkega potenciala (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

 

• Območje visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori (z oznako ZR.N.): zaradi nasprotovanja 

lastnikov zemljišč med postopkom sprejemanja DPN niso bila pregledana nekatera zemljišča, 

zato je potrebno na območju nasipa za zadrževalnik Razori pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 

soglasja izvesti predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala (Uredba 

o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

/ 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica matere božje (EŠD 17191): Zaradi možnih vplivov visokih 

vod na temelje kapelice je potrebno predvideti ustrezne tehnične (protipoplavne) ukrepe, kot na 

primer zaščito (hidroizolacijo) temeljev kapelice, ki bodo negativen vpliv preprečili (smernice 

Ministrstva za kulturo). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 
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7.10.  KRAJINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Po možnosti naj se ohrani vsa vitalna drevesa in grmovna vegetacija obvodne in druge zarasti, 

katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi izvedbe posega (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17). 

• Tekom izvedbe obravnavanih del naj se na celotnem obravnavanem območju odstrani vse 

tujerodne invazivne vrste, kjerkoli se pojavljajo, skladno z načinom opredeljenim v poglavju 7.2 

Narava (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Pred pričetkom del se ustrezno zaščiti gozdni rob, živice in posamezna drevesa na način, da se 

prepreči nepotrebne poškodbe (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Z zasaditvenimi postopki je potrebno začeti že v času izvedbe oz. gradnje protipoplavnih ureditev 

in zasaditev kasneje vzdrževati (Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

• Predvidene ureditve je potrebno izvesti v skladu s Krajinsko ureditvenim načrtom. Pri izvedbi in 

preoblikovanju brežin je potrebno v največji možni meri upoštevati vzorce neposredne okolice, 

mikroreliefne razmere in naklone zemljišča. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

• Vzdrževanje območja v skladu z Načrtom krajinske arhitekture in Uredbe o DPN (Uradni list RS, 

št. 72/13 in 3/17). 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

/ 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se izvedene objekte odstranilo, če pa bi prišlo do tega, bi bili ukrepi enaki kot v 

času gradnje.  

 

7.11. GLAVNE ALTERNATIVE GLEDE DRUGIH MOŽNIH UKREPOV 

 

Alternative glede drugih možnih ukrepov ne obstajajo.  

 

7.12. DODATNI UKREPI V ZVEZI S PRIČAKOVANO CELOTNO ALI 

SKUPNO OBREMENITVIJO 

 

Vsi omilitveni ukrepi, ki so navedeni za vsak dejavnik okolja posebej v poglavju 7, so zasnovani tako, 

da zmanjšujejo vplive celotne obremenitve okolja. Dodatni ukrepi v zvezi s skupno obremenitvijo 

okolja so navedeni v poglavjih 7.2 Narava in 7.9 Kulturna dediščina, vključno z arhitekturno in 

arheološko dediščino. 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  217 

 

 

 

 

8.1. PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

8.1.1. HRUP 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 
 

Spremljanje hrupa med gradnjo (monitoring) obsega nadzor nad skladnostjo uporabljene gradbene 

mehanizacije in strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in meritve 

hrupa v času intenzivnih gradbenih del (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) pri gradbišču in 

transportnim potem pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori. Zavezanec za monitoring hrupa med 

gradnjo je izvajalec gradbeni del, izvaja ga od Ministrstva pooblaščena organizacija, rezultati 

monitoringa hrupa so javni. 

 

Gradbišče bo v skladu 11. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju vir hrupa, za 

katerega je treba zagotoviti spremljanje obremenitve s hrupom. Spremljanje hrupa med gradnjo je 

treba izvajati v skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju po Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu 

za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Zavezanec za monitoring je dolžan zagotoviti, da se 

meritve hrupa izvede v času največje intenzivnosti gradnje.  

 

Monitoring obsega več kratkotrajnih meritev v dnevnem obdobju, ali po potrebi tudi v večernem in 

nočnem obdobju, oceno obremenitve s hrupom in izdelavo poročila o meritvah. Splošni pogoji za 

izvedbo monitoringa hrupa so določeni v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem 

monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajalec monitoringa hrupa mora v 

skladu s 14. členom Pravilnika za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva.  

 

Meritve hrupa je v skladu z istim pravilnikom potrebno izvajati po standardu SIST ISO 1996-2:2017. 

Pri ocenjevanju rezultatov meritev je potrebno določiti in upoštevati tudi popravke zaradi impulznega 

hrupa in poudarjenih tonov. Čas meritev je potrebno izbrati tako, da meteorološke razmere 

zagotavljajo nespremenjeno širjenje hrupa ves čas meritev in takšno hitrost vetra, da je njena 

komponenta v smeri od vira hrupa proti kraju imisije pretežno pozitivna.  

 

Meritve je treba izvajati v času pripravljalnih in intenzivnih (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) 

gradbenih del. Na vsakem merilnem mestu je predvidena izvedba vsaj dveh serij kratkotrajnih meritev, 

pred pričetkom gradnje pa je potrebno izmeriti obstoječo obremenjenost okolja s hrupom. Pri 

ocenjevanju hrupa je potrebno določiti tudi popravke zaradi impulznega hrupa in poudarjenih tonov.  

 

Meritve obremenjenosti okolja s hrupom med pripravljalnimi deli in gradnjo protipoplavnih ureditev 

so predvidene na štirih lokacijah. Podatki o merilnih mestih so v spodnji tabeli.  

 

Pred pričetkom gradnje je na istih lokacijah treba izmeriti obstoječo obremenjenost okolja s hrupom. 

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer med gradnjo (sprememba transportnih poti, morebitna 

gradnja v večernem in nočnem obdobju ipd.) poveča obremenjenost s hrupom na območjih, ki v tem 

načrtu niso predvidena za meritve, je meritve hrupa med gradnjo treba izvajati tudi na teh območjih ter 

po potrebi tudi v večernem in nočnem obdobju.  

 

V primeru prekoračitev mejnih vrednosti je izvajalec del dolžan izvesti dodatne omilitvene ukrepe 

(začasne gradbiščne ograje, pasivna protihrupna zaščita) in z delom nadaljevati po preveritvi njihove 

8. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA 
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učinkovitosti. Podrobnejši načrt spremljanja obremenitve s hrupom v času gradnje je treba pripraviti v 

nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije. 

 
Tabela 83:Obseg meritev hrupa v času gradnje 

Lokacija Merilno mesto Merjeni parametri Pogostost meritve 

Gr – Hr1 Razori 11A 
LAFeq, LAIeq, LAF01, LAF99 poudarjeni 

toni 

1 krat pred gradnjo 

2 krat med gradnjo 

Gr – Hr2 Razori 16 
LAFeq, LAIeq, LAF01, LAF99 poudarjeni 

toni 

1 krat pred gradnjo 

2 krat med gradnjo 

Gr – Hr3 Stranska vas 1B 
LAFeq, LAIeq, LAF01, LAF99 poudarjeni 

toni 

1 krat pred gradnjo 

2 krat med gradnjo 

Gr – H4 Razori 24 
LAFeq, LAIeq, LAF01, LAF99 poudarjeni 

toni 

1 krat pred gradnjo 

2 krat med gradnjo 

Legenda:  LAFeq – ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekvenčno ovrednoteno karakteristiko A in časovno uteženo karakteristiko F 

 LAIeq – ekvivalentna raven hrupa, merjena s frekvenčno ovrednoteno karakteristiko A in časovno uteženo karakteristiko I 

 LAF01 – konična raven hrupa (01 percentil) 

 LAF99 – raven ozadja (99 percentil) 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Po izvedbi posega spremljanje obremenitve s hrupom ni potrebno. 

8.1.2. VIBRACIJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 
 

Obveza spremljanja vplivov na obremenitev stavb in prebivalcev z vibracijami izhaja neposredno iz 

Zakona o varstvu okolja, ki nalaga povzročiteljem obremenjevanja okolja, da na ustrezen način 

spremlja vplive svoje dejavnosti na okolje. Vpliv vibracij je lahko povečan pri stanovanjskih stavbah 

in objektih kulturne dediščine, ki so oddaljene manj kot 10 m od meje gradbišča in transportnih poti po 

lokalnem cestnem omrežju. Po oceni zaradi vibracij med gradnjo ne bo prišlo do dodatnih poškodb na 

objektih ali vpliva na zdravje prebivalcev, spremljanje stanja je predvideno po načelu previdnosti. 

 

Celostni načrt za varstvo pred vibracijami naj vključuje popis in dokumentiranje objektov, ki so od 

gradbišča in transportni poti po lokalnem cestnem omrežju. oddaljene manj kot 10 metrov. Za izvedbo 

popisa je zadolžen izvajalec gradbenih del. Popis objektov vključuje:  

o popis in dokumentiranje vseh vidnih poškodb nosilnih elementov kakor tudi nenosilnih elementov 

z izvedbo meritev širine karakterističnih razpok na označenih mestih, 

o pred začetkom del določiti osebo izvajalca gradbenih ali drugih del, ki lahko povzročajo 

obremenjevanje okolja z vibracijami, ki bo odgovorna za stike s prizadetimi prebivalci. 

 

Obseg in pogostost opazovanja med gradnjo morata biti določena na podlagi ugotovitev prvega 

opazovanja in glede na stanje objektov. Praviloma se med gradnjo stanje stavbe ugotavlja na zahtevo 

lastnika stavbe. Zavezanec za izvedbo popisa in nadaljnjega opazovanja je izvajalec gradbenih del, 

opazovanje izvaja za to usposobljeni izvajalec z ustreznimi referencami. 

 

Terenske oglede in meritve se foto dokumentira, evidentira in popiše še pred pričetkom izvajana 

gradbenih del. Izvajalec popisa objektov in ničelnih pregledov stanja objektov o terenskih opažanjih in 

predlogih izdela ničelna poročila in z njimi seznani izvajalca gradbenih del, po končani gradnji izdela 

skupno poročilo.  

 

Za ugotovitev prekomernih vplivov je potrebno najprej ponoviti popis objektov in rezultate primerjati 

z ničelnimi meritvami. Meritve izvede strokovnjak z ustreznimi referencami, ki pripravi o svojih 
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ugotovitvah poročilo in predlaga najbolj primerne. V kolikor pride med gradnjo do poškodb na 

stanovanjskih in gospodarskih stavbah, je poškodbe potrebno sanirati. Zavezanec za izvedbo popisa in 

nadaljnjega opazovanja je izvajalec gradbenih del.  

 

Skupno leži v 10 m pasu od meje gradbišča in transportnih poti po lokalnem cestnem omrežju 13 

objektov, od tega 12 stanovanjskih stavb ob gradbišču in dovoznih poteh ter en objekt (kapelica) iz 

registra kulturne dediščine RS ob lokalni cesti Dobrova – Stranska vas. 

 

Stanovanjske stavbe, pri katerih je potrebno spremljanje stanje med gradnjo (skupno 14 stavb) so 

prikazane v spodnji tabeli. 

 
Tabela 84: Stanovanjske stavbe, pri katerih je potrebno spremljanje stanje med gradnjo 

Št. Občina Naselje Naslov Gradbišče 

1 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 11A Prestavitev Horjulke 

2 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 16 Ureditev Gradaščice, transport (LC za Razori) 

3 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 16B Ureditev Gradaščice, transport (LC za Razori) 

4 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 18 Ureditev Gradaščice 

5 Dobrova-Polhov Gradec Stranska vas Stranska v. 38 Ureditev Gradaščice, transport (Bokalci – Stranska vas) 

6 Dobrova-Polhov Gradec Stranska vas Stranska v. 33 Dvig LC Bokalci – Stranska vas 

7 Dobrova-Polhov Gradec Stranska vas Stranska v. 13 Ureditev Ostrožnika 

8 Dobrova-Polhov Gradec Stranska vas Stranska v. 1B Ureditev Ostrožnika 

9 Dobrova-Polhov Gradec Stranska vas Stranska vas 1 Ureditev Ostrožnika 

10 Dobrova-Polhov Gradec Dobrova Polhograjska 4 Prestavitev Horjulke 

11 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 23 Prestavitev Horjulke 

12 Dobrova-Polhov Gradec Razori Razori 24 Prestavitev Horjulke 

 

V primeru utemeljenih pritožb lastnikov stavb, ki ležijo ob dovoznih cestah, ali če se zaradi 

spremenjenih razmer med gradnjo (sprememba transportnih poti, povečana intenzivnost gradnje ipd.) 

poveča obremenjenost z vibracijami pri stavbah, ki v tem načrtu niso predvidene za opazovanje, je 

potrebno izvajati tudi opazovanje teh stavb ter po potrebi meritve vibracij. 

 

Popis je potrebno dodatno še izvesti pri kapelici ob lokalni cesti Dobrova – Stranska vas, ki je 

evidentirana v Registru kulturne dediščine RS (spodnja tabela). 

 
Tabela 85: Objekti kulturne dediščine, pri katerih je potrebno spremljanje stanje med gradnjo 

Št. EŠD Ime, opis Naselje Tip 

Lokalna cesta Dobrova – Stranska vas 

1 17191 Kapelica Matere božje Stranska vas sakralna stavbna dediščina 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Med obratovanjem spremljanje ni potrebno. 
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8.1.3. POPLAVNA IN EROZIJSKA VARNOST 
 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Poseben monitoring (razen spremljanja napovedi intenzivnih padavin izvajalca gradbenih del) ni 

potreben. 

• Upoštevati je potrebno spremljanje stanja navedeno v poglavjih Tla in Vode. 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• V sklopu upravljanja in vzdrževanja objektov se organizira redno vzdrževalno službo, katere 

namen je vzdrževanje objektov in naprav v skladu s projektom upravljanja in vzdrževanja. Cilj 

je ohranjanje funkcionalnosti načrtovanih ureditev. 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

8.1.4. PITNA VODA 
 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Spremljanje stanja pitne vode ni potrebno. 
 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljanje stanja pitne vode ni potrebno 
 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Spremljanje stanja pitne vode ni potrebno 

8.2. NARAVA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Nadzor nad ustreznim ravnanjem s tujerodno vrsto dresnika izvaja investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev, za kar najame strokovnjaka biologa. Za izvedbo monitoringa je zadolžen 

investitor. 

• Upoštevanje omejitve časa gradnje z vidika rib in ptic izvaja investitor v okviru monitoringa 

izvajalcev. Nadzor izvaja tudi Zavod za ribištvo Slovenije in pristojna ribiška družina. Za izvedbo 

monitoringa je zadolžen investitor. 

• V času izvajanja del, ki lahko povzročijo kaljenje vode, se izvaja neprekinjeno spremljanje 

kalnosti v tangiranem vodotoku. Kaljenje vode se spremlja vizualno (dolžina odseka, kjer je še 

prisoten vpliv kaljenja, morebitni vplivi na ribe in drstišča, ...) ter z meritvami količine 

suspendiranih snovi, ki se jih opravi najmanj enkrat tedensko na lokaciji in v trenutku najbolj 

intenzivnih gradbenih del. Če vrednosti za suspendirane snovi presegajo mejne vrednosti za 

salmonidne vode iz Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib 

(Uradni list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1), naj se dela začasno prekine. V kolikor zadosti dolga 

prekinitev del, ki bi omogočala ponovno vzpostavitev stanja, ki bi ustrezalo predpisanim mejnim 

vrednostim za salmonidne vode, ne bo mogoča, naj se dolvodno od mesta izvajanja del namesti 

baraže, ki bodo zadržale v vodi suspendirane fine delce in preprečile širjenje kalnosti vode 

dolvodno od posega. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Vsaj tri leta po izgradnji naj se spremlja vrstno sestavo rib v Gradaščici, Ostrožniku in Horjulki ter 

funkcionalnost obstoječih in novih drstišč. Spremljanje stanja naj izvaja strokovnjak – biolog. 
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• Potrebno je spremljanje učinkovitosti ukrepov za prehajanje vodnih organizmov (Uredba o DPN, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). V kolikor bi se izkazali za neučinkovite jih je potrebno ustrezno 

prilagoditi. 

• Po posegu naj se ob Horjulki, Gradaščici in Ostrožniku letno spremlja prisotnost vidre. V sklopu 

monitoringa se preveri učinkovitost ukrepov za vidro, funkcionalnost migracijskega koridorja in 

ustreznost prehranskih razmer. Monitoring naj traja vsaj tri leta. Monitoring izvaja strokovnjak 

biolog - najame ga investitor. 

• Po posegu naj se na območju od sotočja Ostrožnika s Čepskim grabnom do izliva v Gradaščico 

spremlja uspešnost uspevanja navadnega škržka (Unio crassus). Spremljanje naj traja vsaj tri leta 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Monitoring izvaja strokovnjak biolog - najame 

ga investitor. 

• Vsaj tri leta po izgradnji naj se spremlja uspešnost zasaditve avtohtonih vrst (gozdni rob in 

brežine) v skladu z Načrtom krajinske arhitekture, hkrati pa naj se spremlja tudi razširjanje 

tujerodne vrste dresnika. V primeru, da se bo v okviru monitoringa ugotovilo, da zasaditev ni 

uspešna ali da prihaja do razširjanja tujerodnega dresnika, je treba predvideti dodatne ukrepe. 

Spremljanje stanja izvaja biolog ali krajinski arhitekt. Za izvedbo monitoringa je zadolžen 

investitor. 

• V kolikor bodo rezultati monitoringov pokazali neučinkovitost posameznih ukrepov, bo treba 

načrtovati in izvesti ustrezne izboljšave. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

 

8.3.  ZEMLJIŠČA  

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Poseben monitoring ni potreben, razen za spremljanje izvajanja omilitvenih ukrepov – skrbno 

ravnanje z rodovitno zemljo. Monitoring izvaja strokovnjak (pedolog) z ustreznimi referencami. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• V kolikor ne bo večjih poškodb na kmetijskih zemljiščih spremljanja stanja kmetijskih površin ni 

potrebno. V nasprotnem primeru, pa je potrebno spremljati uspešnost izvedbe rekultivacijskih 

ukrepov. Monitoring izvaja strokovnjak z ustreznimi referencami. 

• Za ugotavljanje sprememb glede na obstoječe stanje je treba najprej izvesti analizo obstoječega 

stanja tal pred izvedbo posegov, skladno s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal 

(Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18). Zagotovi se najmanj tolikšno število točk, da se pridobi 

utemeljena informacija o stanju tal. Izbrane točke (lokacije) morajo omogočati stalen monitoring. 

• Nato na območju zadrževalnika Razori investitor po vsakem polnjenju zadrževalnika zagotovi 

analizo tal, s katero ugotovi vpliv poplav na kvaliteto in kakovost prsti. Hkrati se opravi tudi ocena 

škode na kmetijskih pridelkih in travinju. Monitoring tal izvaja izvajalec z ustreznimi 

akreditacijami ARSO, oceno škode na kmetijskih pridelkih in travinju pa sodni cenilec kmetijske 

stroke. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 
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8.4.  TLA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Celostni načrt monitoringa tal naj upošteva: 

• Sprotni pregled izkopanega materiala. V primeru, da se v izkopanem materialu ugotovi prisotnost 

materialov, ki niso naravnega geološkega izvora (na primer odpadni materiali), je treba opraviti 

preiskave izkopanega materiala v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 

št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS št. 34/08) 

oz. Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). 

• Spremljanje ravnanja z odpadki. Izvajalec gradbenih del izdela Poročilo o nastalih gradbenih 

odpadkih in o ravnanju z njimi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih (Uradni list RS, št. 34/08). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Upošteva naj se spremljanje stanja, navedeno v poglavju 8.3 Zemljišča. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

8.5.  VODA 

8.5.1. POVRŠINSKE VODE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje indikativne parametre stanja vode glede na določila 

Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/20, 96/20, 24/16) in Uredbe o kakovosti 

površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04). 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje izvedbo vzorčenja in analizo fizikalno kemijskih 

parametrov ter bioloških parametrov. Lokacije vzorčnih mest so opredeljene na vsakem, s 

posegom tangiranem vodotoku (Gradaščica, Horjulka in Ostrožnik) in sicer gorvodno in dolvodno 

od načrtovanih posegov.   

 

• Spremljanje fizikalno-kemijskih parametrov: 

o Za vzorčenje fizikalno-kemijski parametrov so lokacije vzorčnih mest določene 300 m 

gorvodno in dolvodno od posegov na Gradaščici in Horjulki. Na Ostrožniku pa le 300 m 

gorvodno od posega - ureja se namreč izlivni odsek Ostrožnika v Gradaščico in lokacija 300 m 

dolvodno od posega na Ostrožniku sovpada z opredeljenim vzorčnim mestom na Gradaščici 

(preglednica spodaj). 

 
Tabela 86: Koordinate lokacij vzorčnih mest fizikalno-kemijskih parametrov 

Vodotok 

 

Oznaka 

vzorčno mesto 

Lokacija vzorčnega mesta  

 GKX GKY 

Gradaščica G-FK-1 gorvodno od posega  101353 456187 

G-FK-2 dolvodno od posega 100953 456774 

Ostrožnik O-FK-1 gorvodno od posega 101446 456266 

Horjulka H-FK-1 gorvodno od posega  100936 455475 

H-FK-2 dolvodno od posega 100776 456630 
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o Na zgoraj navedenih 5 lokacijah je potrebno štirikrat (4x) v letu pred pričetkom del (pri čemer 

se vzorčenje izvede tako, da pokrije vse štiri letne čase v posameznem koledarskem letu) in 

potem še 1x mesečno v fazi pripravljalnih in gradbenih del v strugi vodotokov, kjer potekajo 

dela izvajati: 

- terenske meritve temperature vode, pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracije 

raztopljenega kisika oz. nasičenosti vode s kisikom, 

- suspendirane snovi po sušenju,  

- celokupni organski ogljik (TOC), 

- oksidativnost oz. kemijsko potrebo po kisiku s K2Cr2O7; 

- biokemijsko potrebo po kisiku – BPK5, 

- amonij, nitrit, nitrat, sulfati, kloridi, kovine (Al, Cd, Fe, Hg, Pb, Na), mineralna olja, 

fenolne spojine, AOX 

- parametri, ki so potrebni za izračun biorazpoložljive koncentracije kovine v vzorcih vode 

(svinec) 

- EOX iz sedimenta. 

 

• Spremljanje bioloških elementov kakovosti 

o Za biološki elementi kakovosti (BEK) so lokacije vzorčnih mest določene gorvodno in 

dolvodno od posega na Gradaščici in Horjulki in sicer na hidromorfološko čim bolj 

neobremenjenih (čim bolj naravnih) delih vodotoka, kjer je možen dostop. Na Ostrožniku je 

vzorčno mesto določeno na istovrstnem mestu, le gorvodno od posega - ureja se namreč izlivni 

odsek Ostrožnika v Gradaščico in lokacija dolvodno od posega na Ostrožniku sovpada z 

opredeljenim vzorčnim mestom na Gradaščici (preglednica spodaj). 

 
Tabela 87: Koordinate lokacij vzorčnih mest bioloških elementov kakovosti (BEK) 

 

 

o Na zgoraj navedenih 5 lokacijah je potrebno v letu 1 x pred pričetkom del in 1 x med gradnjo 

(razen rib), v sušnem obdobju (med junijem in septembrom) v strugi vodotokov, kjer se izvajajo 

dela spremljati biološke elemente kakovosti, s katerimi se vrednoti splošna degradiranost ali 

hidromorfološka spremenjenost: 

- bentoški nevretenčarji, 

- ribe (prameter, ki se na vsakem vodotoku preveri le 1x pred pričetkom gradnje na 

vzorčnem mestu gor in dolvodno od predvidenih ureditev, to bo referenca s katero se bo 

lahko primerjalo rezultate po izgradnji oziroma med obratovanjem. 

 

Vodotok 

 

Oznaka 

vzorčno mesto 

Lokacija vzorčnega mesta  

 GKX GKY 

Gradaščica G-B-1 gorvodno od posega  101226 456359 

G-B-2 dolvodno od posega 101087 456616 

Ostrožnik O-B-1 gorvodno od posega 101293 456434 

Horjulka H-B-1 gorvodno od posega  100906 455707 

H-B-2 dolvodno od posega 100927 456525 
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Slika 44: Lokacije vzorčnih mest spremljanja stanja voda. 

 

• Za izvedbo programa spremljanja je odgovoren izvajalec gradbenih del in investitor. Monitoring 

lahko izvajajo le s strani Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti 

površinskih voda, ki izpolnjujejo pogoje iz 17. in 22. člena Pravilnika o monitoringu stanja 

površinskih voda (Ur. list RS, št. 10/09,81/11 in 73/16). Na osnovi rezultatov meritev se izdelajo 

sprotne ocene stanja v skladu z določili Uredbe o stanju površinskih voda ter opredelijo morebitni 

ukrepi. Z rezultati meritev ter potrebi po izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov se sproti seznanja 

izvajalca gradbenih del. Poročila z rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo 

RS za vode in na Agencijo RS za okolje. 

 

• V primeru nesreče z razlitjem nevarne tekočine ali razsutjem nevarne snovi, za primere nesreč, se 

glede na obseg nesreče oceni in načrtuje dodatni monitoring kemijskega in ekološkega stanja 

površinske vode. Monitoring se izvaja na lokaciji površinske vode dolvodno in gorvodno od mesta 

nesreče. Vsebina monitoringa (program preiskav) se določi na osnovi ocene obsega nesreče in 

značilnosti tekočine ali snovi glede na možne vplive na površinsko vodo. 

 

• Poleg spremljanja stanja voda v času gradnje je med izvedbo načrtovanih VG ureditev potreben 

tudi monitoring, ki vključuje spremljanje dogajanj na gradbišču. Programa spremljanja morata biti 

časovno usklajena s programom izvajanja gradbenih del. 

 

• Program spremljanja dogajanj na gradbišču vključuje nadzor: 

o zbiranja, čiščenja in odvajanja padavinskih odpadnih vod s tehnoloških in transportnih površin, 

o omejevanja emisije prahu (z gradbenih in posebno še transportnih površin), 

o izbire in uporabe tehnično ustreznih vozil in naprav in načina njihovega vzdrževanja, 

o izvajanja odstranjevanja krovnih in nosilnih plasti tal, 

o opredelitve začasnih prometnih in gradbenih površin, 
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o ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi materiali, ki nastajajo na območju 

gradbišča, 

o premeščanje že odloženega odpadnega materiala in odstranjevanja onesnaženih tal v primeru 

razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 

 

Med obratovanjem 

 

• Dodatno spremljanje stanja voda je potrebno še 3 leta po izvedbi ureditev (1x letno – v sušnem 

obdobju za biološke elemente kakovosti in 4x letno za fizikalno - kemijske parametre). Vzorčenje  

za spremljanje stanja voda je potrebno izvajat na istih lokacijah kot med gradnjo ter spremljati 

enake parametre kot med gradnjo. 

 

• Za izvedbo monitoringa je odgovoren upravljalec vodnogospodarskih ureditev.  

 

• Program dodatnega monitoringa mora biti vključen v Poslovniku o obratovanju in vzdrževanju 

(izdelan za potrebe vodnega mnenja / soglasja / dovoljenja). Meritve lahko izvaja le s strani 

Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti površinskih voda, ki 

izpolnjujejo pogoje iz 17. in 22. člena Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. list 

RS, št. 10/09,81/11 in 73/16). Poročila z rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na 

Direkcijo RS za vode in Agencijo RS za okolje Predlagana merilna mesta so prikazana na grafični 

prilogi št. 7.2.  

 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

8.5.2. PODZEMNE VODE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Za potrebe poznavanja osnovnih lastnosti dinamike podzemnih vod je potrebno izvesti terenske 

preiskave, ki bodo zajemale vrtalna dela, hidravlične poizkuse in vzpostavitev monitoringa 

količinskega stanja podzemnih vod. Cilj preiskav in monitoringa je pridobitev obstoječega t.i. 

ničelnega stanja podzemne vode; predvsem informacij o njeni dinamiki. Gre za ključne podatke v 

primeru pojava neželenih učinkov zadrževanja vode v zadrževalniku na bližnje objekte, lokacije 

zajema podzemne vode (vodna dovoljenja) in infrastrukturo. Piezometri morajo biti izvedeni tako, 

da bodo omogočali ovrednotenje trenutnih hidravličnih razmer, dinamike podzemne vode in 

morebitno kasnejše preverjanja vpliva posega na količinsko in tudi kemijsko stanje podzemne 

vode. Podatki pridobljeni iz navedenih preiskav bodo omogočali optimizacijo projektnih rešitev in 

posledično pripomogli k zmanjševanju vpliva posega na podzemne vode.  

 

• Okvirne lokacije piezometrov so podane v spodnji tabeli in prikazane na spodnji sliki.  

 
Tabela 88: Okvirne točke piezometrov za spremljanje stanja podzemne vode 

Oznake  GKX GKY 

Pz1 456483 101043 

Pz2 456467 101406 

Pz3 455489 101192 

Pz4 455694 101934 
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Slika 45: Okvirne lokacije opazovalnih/raziskovalnih piezometrov 

 

• Piezometri morajo biti izvedeni z jedrovanjem. Lokacije filtrskih odsekov na podlagi litološkega 

popisa vrtine določi hidrogeolog. V vrtini se izvedejo hidravlični poizkusi, katerih namen je 

določitev osnovnih hidrogeoloških parametrov vodonosnika. V odvisnosti od razmer, ki se 

preverjajo med vrtalnimi deli se lahko izbere stacionarne ali nestacionarne črpalne ali nalivalne 

poizkuse. Pred izvedbo poizkusov morajo biti vrtine aktivirane. Po izdelavi piezometrov je vrtine 

potrebno opremiti z avtomatskimi merilniki tlaka in temperature, ki bodo omogočali zajem 

podatkov s frekvenco 1 h. Odvisno od mikrolokacije piezometra ter izvedbe ustja se v vrtino 

vgradijo sonde, ki se lahko uporabljajo na poplavnih območjih.  

 

• Izvedba monitoringa mora biti časovno umeščena tako, da se pred začetkom gradnje razpolaga z 

vsaj enim hidrološkim letom zveznih meritev nivojev podzemne vod in meritvami gladine vode v 

Gradaščici. Zvezne meritve nivojev in temperature podzemne vode je potrebno izvajati v času 

gradnje. 

 

• Za izvedbo programa spremljanja je odgovoren izvajalec gradbenih del in investitor. Monitoring 

lahko izvajajo le s strani Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti 

podzemnih voda, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o monitoringu podzemnih voda (Uradni list 

RS, št. 31/09). Na osnovi rezultatov meritev se izdelajo sprotne ocene stanja v skladu z določili 

Uredbe o stanju podzemnih voda ter opredelijo morebitni ukrepi. Z rezultati meritev ter potrebi po 

izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov se sproti seznanja izvajalca gradbenih del. Poročila z 

rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo RS za vode in na Agencijo RS za 

okolje. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Zvezne meritve nivojev in temperature podzemne vode je potrebno izvajati na istih lokacijah kot 

med pripravljalnimi deli in gradnjo vsaj triletnem obdobju po zaključku gradnje in začetku 

obratovanja tako, da se v meritve zajame več obdobij, ko je bil zadrževalnik napolnjen s 

poplavnimi vodami. Poročilo o monitoringu podzemnih vod mora izdelati za to usposobljeno 

podjetje. Lokacije so navedene v zgornji tabeli in prikazane na zgornji sliki.  
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• Program monitoringa mora biti vključen v Poslovniku o obratovanju in vzdrževanju (izdelan za 

potrebe vodnega mnenja / soglasja / dovoljenja). Meritve lahko izvaja le s strani Agencije RS za 

okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti podzemnih voda, ki izpolnjujejo pogoje 

Pravilnika o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09). Poročila z rezultati 

monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo RS za vode in Agencijo RS za okolje 

Predlagana merilna mesta so prikazana na grafični prilogi št. 7.2.  

 

• Za izvedbo monitoringa je odgovoren upravljalec vodnogospodarskih ureditev.  

 

• Sicer izven okvirja monitoringa podzemnih vod je potrebno izvesti dodatne analize tal na območju 

znotraj zadrževalnika in sicer na območjih, kjer bodo ob aktivnosti zadrževalnika tlaki najvišji. 

Analize se lahko združi s preiskavami prostorskega obsega krovnih plasti medzrnskega 

vodonosnika ter njihovimi hidravličnimi karakteristikami, ki so zaradi nujnosti podane kot 

omilitveni ukrep.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

8.6. ZRAK 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Spremljanje vplivov na kakovost zraka med gradnjo je v prvi vrsti usmerjeno na zagotavljanje nadzora 

nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje emisije trdnih delcev v zrak z območja gradbišča in 

transportnih poti. Dodatno so predvidene meritve koncentracije delcev PM10 na območjih, kjer je 

pričakovana onesnaženost zaradi gradnje največja. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je 

izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se meritve izvajajo v času največje intenzivnosti 

zemeljskih del (vkop/izkop).  

 

Program spremljanja vplivov mora biti časovno usklajen z načrtom gradbenih del in vključuje: 

o nadzor nad emisijami gradbene mehanizacije in začasnih gradbiščnih naprav na celotnem 

območju gradbišča (tehnična brezhibnost uporabljene mehanizacije in transportnih sredstev), 

o nadzor ukrepov za omejevanje prašenja na gradbišču, začasnih odlagališčih in na dovoznih 

cestah za potrebe gradnje (vlaženje odkritih površin, čiščenje prevoznih sredstev, prekrivanje 

sipkih tovorov med transportom…), 

o meritev koncentracije delcev PM10 na 3 lokacijah. 

Izvedbo ukrepov za zmanjševanje emisije delcev mora zagotoviti izvajalec z dnevnim zapisovanjem v 

gradbeni dnevnik, nadzornik spremlja skladnost ukrepov z načrtom ureditve gradbišča. V primeru 

neskladja nadzornik izdela predlog za odpravo neskladja o tem obvesti investitorja, v primeru 

ugotovljenega neupoštevanja predloga pa inšpektorja.  

 

Prve meritve je treba izvesti pred pričetkom gradnje. Meritve PM10 je treba izvajati en mesec v času 

izven kurilne sezone. Med gradnjo je treba izvesti vsaj dve kontinuirani meritvi koncentracije delcev 

PM10, v primeru visokih koncentracij je treba pogostost in obseg meritev povečati, po potrebi pa 

izvajati neprekinjene meritve. Hkrati z meritvami je treba spremljati tudi meteorološke razmere. 

 

Razen na predlaganih lokacijah je v primeru nepredvidenih okoliščin kot so pritožbe občanov, 

nepredvidene dejavnosti, posebno obremenjene transportne poti izven območja gradbišča ipd. meritve 

treba izvajati tudi na dodatnih lokacijah.  



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  228 

Monitoring onesnaženosti zraka z delci PM10 je potrebno izvajati na stanovanjskih območjih v 

neposredni bližini gradbišča oz. dovoznih poteh. Podatki o lokaciji, merjenih parametrih in pogostosti 

meritev so v spodnji tabeli. Prve meritve je potrebno izvesti pred pričetkom gradnje. V primeru 

nepredvidenih okoliščin kot so pritožbe občanov, nepredvidene dejavnosti, posebno obremenjene 

transportne poti izven območja gradbišča ipd. je treba meritve izvajati tudi na dodatnih lokacijah.  

 
Tabela 89: Program monitoringa kakovosti zraka med gradnjo  

Lokacija Merilno mesto Merjeni parametri Pogostost meritve 

Gr – Zr1 Razori 11A 
koncentracija PM10, meteorološki 

parametri 

1 x pred gradnjo 

2 x v času gradnje* 

Gr – Zr2 Razori 16 
koncentracija PM10, meteorološki 

parametri 

1 x pred gradnjo 

2 x v času gradnje* 

Gr – Zr3 Razori 24 
koncentracija PM10, meteorološki 

parametri 

1 x pred gradnjo 

2 x v času gradnje* 

* meritev s primerljivo metodo, ki omogoča kontinuirane meritve v realnem času ter on-line prenos podatkov 

 

Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti 

izvedbo meritev v času največje intenzivnosti zemeljskih del. V primeru prekoračitev mejnih vrednosti 

je izvajalec del dolžan izvesti dodatne omilitvene ukrepe (postavitev dodatnih gradbiščnih ograj in 

ponjav, rednejše vlaženje in čiščenje voznih površin …) in z delom nadaljevati po preveritvi njihove 

učinkovitosti. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

Med obratovanjem spremljanje ni potrebno. 

 

8.7. PODNEBJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

8.8.  MATERIALNE DOBRINE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Upoštevati je potrebno spremljanje stanja navedeno v poglavjih Zemljišča, Tla in Kulturna 

dediščina. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Upoštevati je potrebno spremljanje stanja navedeno v poglavjih Zemljišča, Tla in Kulturna 

dediščina. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 
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8.9.  KULTURNA DEDIŠČINA, VKLJUČNO Z ARHITEKTURNO IN 

ARHEOLOŠKO DEDIŠČINO  

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Spremljanje stanja kulturne dediščine med izvedbo del se zagotovi s pisnim obvestilom 

investitorja Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred začetkom del (Zakon 

o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 

111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg). 

 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo bi bilo potrebno enako 

spremljanje stanja kot v času gradnje.  

 

8.10.  KRAJINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Med gradnjo je obvezen projektantski nadzor izvajanja ureditev iz krajinsko ureditvenih načrtov. 

Monitoring izvaja krajinski arhitekt ali biolog. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljati je potrebno uspešnost nove zarasti. Pred pretekom garancijskega roka izvajalec in 

pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec zamenjal sadike skladno z garancijo. 

Pri površinskih nasadih drevnin je dopusten izpad do 5 % pri posameznih vrstah, če deluje nasad 

kljub izpadom optično sklenjeno. Hkrati pa naj se spremlja tudi razširjanje tujerodne vrste 

dresnika. V primeru, da se bo v okviru monitoringa ugotovilo, da zasaditev ni uspešna, je treba 

predvideti dodatne ukrepe. Spremljanje stanja izvaja biolog ali krajinski arhitekt. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo bi bilo potrebno enako 

spremljanje stanja kot v času gradnje.  
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Iz Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave 

(Uradni list RS, št. 36/09, 40/17) sledi, da je potrebno določiti območja, na katerem poseg povzroča 

obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi tako, da se upošteva pričakovana 

obremenitev okolja kot posledica vplivov posega na okolje, zlasti zaradi: 

- emisije snovi v zrak, vključno z vonjavami 

- emisije snovi v vode 

- nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi 

- uporabe nevarnih snovi in z njo povezanih tveganj 

- obremenjevanja okolja s hrupom in vibracijami 

- obremenjevanja okolja z elektromagnetnim ali ioniziranim sevanjem ali 

- svetlobnega onesnaževanja okolja. 

 

Poleg zgoraj navedenih dejavnikov smo pri določitvi območja, na katerem poseg povzroča 

obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, upoštevali še vpliv posega na 

zemljišča. Kot izhodišče pri opredeljevanju območja, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, 

ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, so nam služili v predmetnem poročilu ovrednoteni 

vplivi posega med obratovanjem in pripadajoči omilitveni ukrepi. Pri določitvi skupnega vplivnega 

območja smo upoštevali vsa območja, kjer je pričakovati pomemben vpliv posega na okoljske 

dejavnike, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, ker pa se območja prekrivajo, smo 

prikazali samo najširše, skupno območje vpliva na zdravje in premoženje ljudi, ki zajema vse 

relevantne dejavnike. 

 

9.1.  OPREDELITEV OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA MED 

PRIPRAVLJALNIMI DELI IN GRADNJO 

9.1.1. Emisije snovi v zrak, vključno z vonjavami 

 

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povečalo prašenje z območja gradbišča, z 

neutrjenih gradbiščnih poti in dovoznih cest, z začasnih skladišč razsutega materiala (emisije delcev 

PM10), dodatno bodo povečane emisije onesnaževal zaradi uporabe gradbene mehanizacije in 

transportnih sredstev (emisije dušikovih oksidov, delcev PM10 in hlapnih organskih spojin).  

 

Po izkušnjah iz že izvedenih podobnih posegov bo zapraševanje okolice najbolj povečano v času 

izkopov ob suhem in vetrovnem vremenu ter pri prevozih gradbenega materiala po gradbiščnih in 

drugih transportnih poteh. V okolici gradbišča na kakovost zraka pomembno vplivajo le emisije delcev 

PM10, medtem ko emisije ostalih onesnaževal ne bodo povzročale občutnega povečanja onesnaženosti 

zraka.  

 

Med gradnjo bodo dodatni onesnaženosti zraka z delci PM10 najbolj izpostavljena območja bližnjih 

stanovanjskih stavb. V času gradnje bo prašenje povečano v času pripravljalnih zemeljskih del na 

celotnem gradbišču, še posebej izrazito pa bo v času zemeljskih del. V času gradbenih del bodo najbolj 

dodatno obremenjena območja izpostavljene stanovanjske pozidave v naseljih Razori, Stranska vas in 

Dobrova.  

 

9. OPREDELITEV OBMOČJA NA KATEREM POSEG 

POVZROČA OBREMENITVE OKOLJA POMEMBNEGA 

VPLIVA  
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Osnovno izhodišče za določitev pomembnejšega vpliva gradnje s stališča varstva kakovosti zraka je 

preseganje mejne letne koncentracije delcev PM10 (40 µg/m3). Do povečanja skupne koncentracije 

delcev PM10 lahko pride predvsem v času povečanega ozadja, ki je značilno za kurilno sezono v 

poznojesenskem in zimskem obdobju. Po podatkih letnega poročila ARSO o kakovosti zraka v 

Sloveniji je bila v letu 2019 na najbližjem merilnem mestu (Ljubljana Biotehnična) srednja letna 

koncentracija delcev PM10 do 19 µg/m3. Glede na ravni ozadja bi posledično lahko dodatna 

onesnaženost zraka z delci PM10 zaradi obratovanja gradbišča, gradbiščnih naprav in transportnih poti 

na letni ravni dosegala do 21 µg/m3.  

 

Ocenjena dodatna onesnaženost zraka z delci PM10 v času gradnje bo z upoštevanjem zakonsko 

predpisanih omilitvenih ukrepov (redno čiščenje dovoznih cest, prekrivanje tovora s ponjavami, 

čiščenje vozila pred vključevanjem na javno cestno omrežje, vlaženje gradbišča, ...) na letnem 

povprečju pri praktično vseh izpostavljenih stavbah dosegala do 7 µg/m3, pri najbolj izpostavljeni 

stavbi Razori 11A do 19 µg/m3. Za vsa območja s pričakovano povečano onesnaženostjo zraka z delci 

PM10 so razen osnovnih omilitvenih ukrepov predvideni tudi dodatni omilitveni ukrepi za 

preprečevanje razširjanja prašenja: izvedba 10 sklopov začasnih protiprašnih ponjav v dolžini 885 m in 

višine 2,5 m, dodatno je v primeru razglašene čezmerne onesnaženosti zraka z delci PM10 predvidena 

omejitev oziroma prepoved del, ki povzročajo prašenje večjega obsega. 

  

Vplivno območje gradnje s stališča varstva kakovosti zraka bo z upoštevanjem omilitvenih ukrepov 

omejeno na samo območje posega. Vpliv na zdravje in premoženje ljudi med gradnjo s stališča 

kakovosti zraka bo v primeru doslednega in učinkovitega izvajanja omilitvenih ukrepov v zakonsko 

predpisanih mejah.  

 

Vpliv med gradnjo s stališča kakovosti zraka bo v primeru doslednega in učinkovitega izvajanja 

omilitvenih ukrepov v zakonsko predpisanih mejah, ožje in širše območje pomembnega vpliva bo 

omejeno le na območje gradbenega posega, v katerem ne leži nobena stanovanjska stavba.  

9.1.2. Emisije snovi v vode 

 

Pričakovati je, da ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, do tako povečane sekundarne kalnosti ter 

drugih onesnaževanj, ki bi imeli dolgoročne negativne posledice na ekološko stanje (na biološke 

elemente ter na kemijsko in fizikalno kemijske elemente, ki jih podpirajo) vodotokov ne bo prišlo, 

kakor tudi ne do prekomernega onesnaževanja dolvodno od posega. Vpliva na kemijsko stanje 

podzemne vode zaradi nevarnih snovi zato v času premeščanja materiala ne bo. Med pripravljalnimi 

deli in gradnjo se ne bo izvajalo posegov, ki bi vplivali na količinsko stanje podzemne vode na 

obravnavanem območju.  

9.1.3. Nastajanje odpadkov in ravnanja z njimi 

 

Ob izgradnji bodo nastali gradbeni odpadki na naslednjih območjih: 

- dviga lokalnih ceste Bokalci – Stranska vas (asfalt 130 m3), 

- območju križanja lokalne ceste Dobrova – Stranska vas in visokovodnega nasipa pri Dobravi 

(asfalt 3 m3), 

- na območju 3 premostitev Ostrožnika (3*2 m3 asfalta), 

- inundacijska odprtina pod R cesto (11 m3 asfalta), 

- rušitev 3 premostitev Ostrožnika (3*10 m3 armiranega betona). 

 

Po Uredbi o odpadkih (UL RS, št. 37/15 in 69/15, 129/20) bodo odpadki, nastali med gradnjo, sodili 

predvsem v skupino odpadkov 17 Gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov (vključno z 

zemeljskimi izkopi z onesnaženih območij) in v skupino 15 Odpadna embalaža; absorbenti, čistilne 
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krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni drugje ter v skupino odpadkov 02 

Odpadki iz kmetijstva, vrtnarstva, ribogojstva, gozdarstva, lova in ribištva, priprave in predelave 

hrane. Predvidene vrste gradbenih odpadkov, ki bodo nastali med gradnjo, so navedene v spodnjih 

alinejah. 

 

Med gradnjo bodo nastajali predvsem gradbeni odpadki, katerih sestava bo naslednja: 

• 17 05 04 Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 03 (npr. zemeljski izkop, ki je okužena z 

dresnikom), (ocenjeno je, da bo količina tovrstnega materiala približno 4.400 m3), 

• 17 03 02 Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01, količina zaradi nižjega nivoja 

projektne obdelave ni znana,  

• 02 01 07 Odpadki pri izkoriščanju gozdov (zeleni odrez: drevesa in grmovje), količina zaradi 

nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 01 01 Beton, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 02 01 Les, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 02 03 Plastika, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana,  

• 17 04 05 Železo in jeklo, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni 

znana, 

• 15 01 02 Plastična embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 03 Lesena embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 04 Kovinska embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 06 Mešana embalaža, količina zaradi nižjega nivoja projektne obdelave ni znana, 

• 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi. 

 

Gradbene odpadke se bo zbiralo ločeno ter jih predajalo s strani ARSO pooblaščenim prevzemnikom 

oz. predelovalcem za posamezno vrsto gradbenega odpadka.  

9.1.4. Uporaba nevarnih snovi in z njo povezanih tveganj 

 

Med gradnjo načeloma ni predvidena uporaba nevarnih snovi. Morda bo nastala manjša količina 

embalaže, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi (razna motorna olja, itd.), katerih količina bo majhna. 

Odpadek se bo predajal pooblaščenim organizacijam za tovrstne odpadke.  

9.1.5. Obremenjevanje okolja s hrupom  

 

Uvodno pojasnilo 

V skladu s 7. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS, št. 43/18, 

59/19) se kazalce hrupa ocenjuje in vrednoti na mestih ocenjevanja. Pri ocenjevanju kazalcev hrupa, ki 

ga povzroča posamezni vir hrupa, je mesto ocenjevanja pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z 

varovanimi prostori, v kolikor v razdalji z vodoravno projekcijo 500 m od vira hrupa ni teh stavb, se 

za mesto ocenjevanja izbere mesto v razdalji 500 m od vira.  

 

Hrup lahko potencialno vpliva na zdravje ljudi, če na mestu ocenjevanja (izpostavljene fasade stavb) 

povzroča preseganje mejne vrednosti (ekvivalentne ali konične ravni), ki veljajo za obravnavani vir 

hrupa. Stavbišča  stavb, pri katerih so presežene mejne vrednosti, so obravnavana kot površine, na 

katerih vir hrupa lahko posredno vpliva na zdravje ljudi. 

 

Skladno z določili 18. točke 3. člena Uredbe je vplivno območje vira hrupa območje, na katerem je na 

podlagi vrednotenja kazalcev hrupa ocenjeno, da je obremenitev s hrupom zaradi obratovanja vira 

hrupa večja od mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom. Glede na to, da je mesto 

ocenjevanja hrupa pred fasadami izpostavljenih stavb z varovanimi prostori, je vplivno območje vira 
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hrupa določeno kot stavbišče nadzemnih delov posamezne stavbe z varovanimi prostori, pri kateri vir 

hrupa povzroča čezmerno obremenitev.  

 

Čezmerna obremenitev stavb, ki jo povzroča obratovanje gradbišča, se v skladu z 12. točko 9. člena 

Uredbe v primeru, če so upoštevani ali izvedeni tehnično, prostorsko in ekonomsko upravičeni ukrepi 

za zmanjšanje emisije na viru hrupa in aktivne zaščite vira hrupa, odpravlja z ukrepi pasivne 

protihrupne zaščite. S pasivnimi ukrepi se doseže zmanjšanje obremenitve v za hrup občutljivih 

bivalnih prostorih, kar posledično zmanjša vpliv na zdravje ljudi.  

 

Opredelitev območje pomembnega vpliva 

Stavbišča stavb, pri katerih bodo zaradi gradnje presežene mejne vrednosti kazalcev hrupa, so 

obravnavana kot površine, na katerih gradnja lahko vpliva na zdravje ljudi. Na celoletnem povprečju 

mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga bo povzročala gradnja, ne bodo presežene pri nobeni stavbi z 

varovanimi prostori, posledično neposredno zaradi obratovanja gradbišča v vplivnem območju na 

zdravje in premoženje ni nobene stavbe z varovanimi prostori. 

 

Območje vpliva na obremenitev s hrupom med gradnjo za dnevno obdobje je prikazano v prilogi G.1. 

Elaborata ocene obremenitve okolja s hrupom (Epi Spektrum d.o.o., št. 2018-030b/PVO, marec 2021). 

9.1.6. Obremenitev okolja z vibracijami 

 

Gradbena dela, ki obremenjujejo okolje z vibracijami, so rušitve, pilotiranje ter stroji za 

komprimiranje podlage kot so vibracijski valjarji in nabijala (vibronabijač). Vir vibracij je tudi 

transport za potrebe gradnje s težkimi tovornimi vozili po državnem in lokalnem cestnem omrežju v 

neposredni bližini stanovanjskih stavb ter objektov, ki so evidentirani v Registru kulturne dediščine 

RS.  

 

V času intenzivnih gradbenih del in zaradi transporta materiala lahko pride do povečane obremenitve z 

vibracijami pri stavbah, ki ležijo v neposredni bližini gradbišč ali dovoznih cest. Širše območje, kjer v 

primeru neupoštevanja omilitvenih ukrepov lahko pride do obremenitve stavb z vibracijami, je 

ocenjeno na 10 m pas ob gradbišču in dovoznih cestah po lokalnem cestnem omrežju. Ob obstoječem 

državnem cestnem omrežju bo med izvajanjem transporta za potrebe gradbišča vpliv vibracij zaradi 

večinoma dobro utrjenega vozišča majhen in po oceni ne bo povzročal poškodb na objektih. 

 

Po oceni zaradi vibracij med gradnjo ne bo prišlo do dodatnih poškodb na zaščitenih objektih kulturne 

dediščine in izpostavljenih stanovanjskih stavbah, medtem ko vpliva na zdravje prebivalcev zaradi 

kratkotrajnih obremenitev ne bo.  

 

Spremljanje stanja zaradi vpliva vibracije predvideno za 12 stanovanjskih stavb ter en objekt, ki je 

evidentiran v Registru kulturne dediščine RS. Po oceni zaradi vibracij med gradnjo ne bo prišlo do 

dodatnih poškodb na objektih ali vpliva na zdravje prebivalcev, zato te stavbe niso umeščene območje 

pomembnejšega vpliva v času gradnje. Spremljanje stanja je predvideno zaradi preverjanja 

učinkovitosti izvajanja omilitvenih ukrepov ter po načelu previdnosti. 

 

Z upoštevanjem predvidenih omilitvenih ukrepov je območje pomembnega vpliva na zdravje ljudi 

med gradnjo državne ceste zaradi vibracij omejeno na območje gradbišča, ki je identično z mejo 

posega. 
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9.1.7. Obremenjevanje okolja z elektromagnetnim ali ioniziranim sevanjem ali 

svetlobnim onesnaževanjem okolja 

 

Novi viri elektromagnetnega sevanja (EMS) in ionizirajočega sevanja niso predvideni, po projektu so 

predvidene le krajše prestavitve obstoječih vodov ob vodotoku in na območju ceste. Zato je ocenjeno, 

da vpliva zaradi elektromagnetnega sevanja ne bo. Gradnja bo potekala v dnevnem času, za varovanje 

v nočnem času je predvidena svetilka s senzorjem. Vpliva na ljudi in nočno aktivne živali zaradi 

osvetljevanja ne bo. 

9.1.8. Zemljišča 

 

Med gradnjo bo prišlo do poseganja na okoli 20 ha zemljišč po dejanski rabi. Od tega predstavlja 

površina lokacij za začasno odlaganje zemeljskih izkopov približno 1,4 ha. Površina preostalih 

ureditev, ki predstavljajo po večini trajno zasedbo površin pa znaša približno 19,4 ha. Po dejanski rabi 

(MKGP, avgust 2018) gre pri trajnih ureditvah večinoma za trajne travnike (7,8 ha), drevesa in 

grmičevje (4,68 ha) ter njive in vrtove (2,31 ha). Pri površinah lokacij za začasno odlaganje zemeljskih 

izkopov se bo posegalo na 0,95 ha trajnih travnikov, sledijo gozdne površine z 0,26 ha. Med gradnjo 

bo prišlo do trajnega posega na približno 15,5 ha kmetijskih zemljišč po namenski rabi, od tega na 

približno 14,2 ha najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in približno na 1,3 ha drugih kmetijskih zemljišč 

(K2). Pri lokacijah za začasno odlaganje zemeljskih izkopov gre za poseg na približno 1,2 ha 

kmetijskih zemljišč ter 0,2 ha gozdov po namenski rabi. Med kmetijskimi zemljišči v večini 

prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča - K1 (1,17 ha). 

 

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev ocenjujemo, da bo območje, na katerem poseg med 

pripravljalnimi deli in gradnjo povzroča obremenitev okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in 

premoženje ljudi, omejen na posledico vplivov emisij snovi v zrak, emisije snovi v vode, 

nastajanja gradbenih odpadkov in ravnanja z njimi, obremenjevanja okolja s hrupom ter z 

zasedbo zemljišč med gradnjo. 
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9.2.  OPREDELITEV OBMOČJA  POMEMBNEGA VPLIVA MED 

OBRATOVANJEM/ UPORABE/TRAJANJE POSEGA 

9.2.1. Emisije snovi v zrak, vključno z vonjavami 

 

V času obratovanja emisij onesnaževal v zrak ne bo. 

9.2.2. Emisije snovi v vode 

 

V IDZ načrtovane vodnogospodarske ureditve ne bodo bistveno poslabšale hidromorfološkega stanja 

obravnavanih vodotokov. Izvedba posega ob ustrezno ureditvi gradbišča ne bo povzročila onesnaženja 

površinskih voda oz. ne bo vplivala na kemijsko stanje voda. Kakršnokoli dreniranje podzemne vode 

ne bo bistveno ogrozilo virov pitne vode. Izjema so lahko bližnji, lokalni individualni vodnjaki. Na 

podlagi navedenega ocenjujemo, da območje pomembnega vpliva obravnavnih posegov na stanje 

podzemnih voda sovpada z bližnjo okolico urejanja. 

9.2.3. Nastajanje odpadkov in ravnanja z njimi 

 

V času vzdrževalnih del se bo odpadke zbiralo ločeno in jih oddajalo pooblaščenemu prevzemniku. 

Pričakovati je predvsem zeleni odrez (številka odpadka 20 02 01). Zeleni odrez okužen z dresnikom se 

pokosi 10 cm nad tlemi, nadzemne dele pa ustrezno odstrani, najbolje sežge oziroma preda 

pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov.  

9.2.4. Uporaba nevarnih snovi in z njo povezanih tveganj 

 

Med obratovanjem obravnavanih posegov ne bodo nastajale nevarne snovi.  

9.2.5. Obremenjevanje okolja s hrupom in vibracijami 

 

Metodologija določitve območja na katerem hrup posega povzroča obremenitve okolja, ki lahko 

vplivajo na zdravje in premoženje ljudi.  

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 43/2018) se hrup 

ocenjuje in primerja z mejnimi vrednostmi na mestih ocenjevanja hrupa. Mesto ocenjevanja hrupa, ki 

ga povzroča posamezni vir hrupa, je v skladu z uredbo pred fasadami najbolj izpostavljenih stavb z 

varovanimi prostori. V kolikor v razdalji z vodoravno projekcijo 500 m od vira hrupa ni stavb z 

varovanimi prostori, se za mesto ocenjevanja izbere mesto v razdalji 500 m od vira hrupa. Hrup lahko 

potencialno vpliva na zdravje ljudi zgolj v kolikor na fasadi stavbe povzroča imisijo, ki je višja od 

mejne vrednosti, ki velja za obravnavani vir. Glede na določila 18. točke 3. člena Uredbe je vplivno 

območje vira hrupa območje, v katerem je na podlagi vrednotenja kazalcev hrupa na podlagi priloge 4, 

ki je sestavni del te uredbe, ocenjeno, da je hrup zaradi obratovanja vira hrupa na tem območju višji od 

mejnih vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom. Mejne vrednosti so določene za mesta 

ocenjevanja hrupa, torej za fasade izpostavljenih stavb z varovanimi prostori. V skladu z navedenim je 

vplivno območje vira hrupa določeno kot obris vseh posameznih stavb z varovanimi prostori, na 

fasadah katerih vir povzroča obremenitev, ki je višja od mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred 

hrupom. Čezmerna obremenitev teh stavb se odpravlja s pasivno protihrupno zaščito v skladu z 8. in 9. 

odstavkom 9. člena Uredbe. Območje na katerem poseg povzroča obremenitve okolja s hrupom, ki 

lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi je opredeljeno kot obris vseh posameznih stavb z 

varovanimi prostori, na fasadah katerih vir povzroča obremenitev, ki je višja od mejne vrednosti za III. 

stopnjo varstva pred hrupom. 
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Opredelitev območje pomembnega vpliva 

V času obratovanja bodo na območju novega zadrževalnika občasno obratovale le zapornice s 

pripadajočo strojno opremo. Vse naprave bodo locirane v zaprtih prostorih, obratovale bodo le 

občasno po potrebi, njihov vpliv bo zanemarljiv. Vpliva na obremenitev s hrupom in vibracijami v 

času obratovanja ni pričakovati.  

9.2.6. Obremenjevanje okolja z elektromagnetnim ali ioniziranim sevanjem ali 

svetlobnega onesnaževanja okolja 

 

Novih virov EMS ter ionizirajočega sevanja se s projektom ne umešča, vpliva ne bo.  

9.2.7. Zemljišča 

 

Med obratovanjem bo z objektom trajno zasedenih približno 19,4 ha zemljišč, od tega približno 14,2 

ha najboljših kmetijskih zemljišč (K1) in približno na 1,3 ha drugih kmetijskih zemljišč (K2) po 

namenski rabi. Po dejanski rabi (MKGP, avgust 2018) gre pri trajnih ureditvah večinoma za trajne 

travnike (7,8 ha), drevesa in grmičevje (4,68 ha) ter njive in vrtove (2,31 ha). Med obratovanjem bo 

lahko prišlo do občasnega poseganja (v času zadrževanja vode v zadrževalniku) na okoli 58,5 ha 

zemljišč. Po dejanski rabi (MKGP, avgust 2018) gre večinoma za trajne travnike (28,25 ha) ter njive 

in vrtove (20,08 ha). Po namenski rabi gre za približno 52 ha najboljših in 1,8 ha drugih kmetijskih 

zemljišč. 

 

Na osnovi zgoraj navedenih dejstev ocenjujemo, da bo območje, na katerem poseg med 

obratovanjem povzroča obremenitev okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, 

emisije snovi v vode, nastajanja bioloških odpadkov-zeleni odrez in ravnanja z njimi ter trajno 

zasedbo zemljišč oz. občasnim vplivom na zemljišča. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov bo 

vpliv omejen na območje posega ter na območje zaplavnega prostora zadrževalnika Razori.  

 

9.3.  SKUPNO OBMOČJE  POMEMBNEGA VPLIVA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Ocenjujemo, da bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov območje pomembnega vpliva med 

pripravljalnimi deli in gradnjo omejeno na območje gradbišča z dostopnimi in gradbiščnimi potmi. 

Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med pripravljalnimi deli in gradnjo 

obsega parcele, navedene v spodnjih odstavkih (GURS, zemljiško katastrski načrt, z dne 6. 9. 2020): 

 

❖ K.O. 1982 - ŠUJICA 

parcelne številke: 125/1, 125/3, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 139, 140/1, 142/1, 142/2, 

142/3, 143/2, 143/5, 145/4, 145/5, 145/6, 147/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 

153/2, 176/1, 176/2, 183, 191/2, 192/2, 192/4, 205, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 208/4, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 231/6, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 238/1, 238/2, 238/3, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 

257/2, 257/4, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 

274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283, 

284, 285/30, 285/42, 285/43, 285/44, 371/2, 372/6, 396, 401, 419, 420/3, 420/4, 422/3, 422/4, 422/7, 

422/8, 429/11, 429/8, 2147/1, 2161/1, 2161/4, 2161/6, 2161/7, 2164, 2165/1, 2166/20, 2166/22, 217, 

2172/2, 2172/3, 2172/32, 2172/43. 

 

❖ K.O. 1994 - DOBROVA 

parcelne številke: 1148/2, 1148/5, 1152/13, 1323/1, 1326/1, 1328/1, 1346/1, 1346/4, 1347/1, 1347/2, 

1348, 1356, 1357, 1358/4, 1359/1, 1359/2, 1360, 1372, 1373, 1375/2, 1376/1, 1379/2, 1380, 1381, 
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1382, 1383/1, 1386/3, 1386/4, 1387, 1389, 1390/2, 1399/6, 1402/1, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 

1418/1, 1418/5, 1419/1, 1419/2, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1427, 1431/7, 1432/5, 1433/1, 1436/1, 

1439/1, 1440/1, 1441/1, 1443/3, 1443/4, 1446, 1448/1, 1448/2, 1449, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 

1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1469/1, 1469/2, 1473/1, 1473/2, 1475, 1476, 1478, 

1484/1, 1484/2, 1484/3, 1486/1, 1486/4, 1487, 1488, 1490/3, 1490/4, 1492/10, 1492/7, 1492/8, 

1492/9, 1493/1, 1493/2, 1496/17, 1498/4, 1498/5, 1501, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1502/6, 1502/7, 

1502/8, 1502/9, 1504, 1505, 1506, 1511, 1513, 1516, 1518, 1520/1, 1520/2, 1521, 1525, 1526, 1528/1, 

1528/2, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1531/1, 1531/2, 1532/3, 

1532/4, 1532/5, 1532/6, 1533, 1534, 1538, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1543, 1545, 1547, 

1548/1, 1548/2, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1550/2, 1551, 1552/1, 1552/10, 1552/2, 

1552/3, 1552/4, 1552/5, 1552/6, 1552/7, 1552/8, 1552/9, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 

1555/2, 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1562, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1565/1, 1565/2, 1566, 

1567, 1569, 1570, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1577/3, 1578/1, 1578/2, 1580/1, 

1580/2, 1580/3, 1581/10, 1581/11, 1581/13, 1581/14, 1581/15, 1581/16, 1581/17, 1581/19, 1581/2, 

1581/20, 1581/3, 1582/1, 1583/1, 1584, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1591/12, 1591/13, 1593, 1596/10, 

1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/15, 1596/2, 1596/3, 1596/5, 1596/6, 1607/1, 1607/18, 

1607/19, 1607/21, 1607/22, 1607/23, 1607/24, 1607/25, 1607/28, 1607/30, 1607/31, 1607/8, 1610, 

3077, 3078/2, 3079/4, 3080/10, 3080/11, 3080/9, 3096/2, 3096/20, 3096/3, 3096/9, 3097/11, 3097/12, 

3097/13, 3097/14, 3097/15, 3097/5, 3114/1. 

 

❖ K.O. 1995 - PODSMREKA 

parcelne številke: 840, 841, 892/3, 892/6, 892/7, 894/4, 909, 912, 921/1, 924/1, 925/1, 926, 927, 928, 

930, 931, 933/1, 933/2, 935, 936, 943, 945, 946, 951, 955/1, 955/2, 955/3, 956, 958, 960/1, 960/2, 

960/4, 960/5, 960/9, 962/10, 962/8, 962/9, 969/2, 1059/1, 1059/10, 1059/3, 1062/4, 1062/5, 1062/6, 

1062/7, 1062/8, 1062/9. 

 

Območje pomembnega vpliva med obratovanjem 

Ocenjujemo, da bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov območje pomembnega vpliva med 

obratovanjem omejeno na območje vodnogospodarskih ureditev porečja Gradaščice – etapa 2. 

Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med obratovanjem obsega parcele, 

navedene v spodnjih odstavkih (GURS, zemljiško katastrski načrt, z dne 6. 9. 2020): 

  

❖ K.O. 1982 - ŠUJICA 

parcelne številke: 125/1, 125/3, 126, 127, 128, 129/1, 129/2, 130, 131, 139, 140/1, 142/1, 142/2, 

142/3, 143/2, 143/5, 145/4, 145/5, 145/6, 147/1, 149/2, 150/1, 150/2, 150/3, 150/4, 150/5, 150/6, 

153/2, 176/1, 176/2, 183, 191/2, 192/2, 192/4, 205, 207/1, 207/2, 208/1, 208/3, 208/4, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 231/6, 234/1, 234/2, 234/3, 235, 238/1, 238/2, 238/3, 

239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256/1, 256/2, 256/3, 

257/2, 257/4, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272/1, 272/2, 273, 

274, 275, 276/1, 276/2, 277, 278, 279/1, 279/2, 280, 281/1, 281/2, 282/1, 282/2, 282/3, 282/4, 283, 

284, 285/30, 285/42, 285/43, 285/44, 371/2, 372/6, 396, 401, 419, 420/3, 420/4, 422/3, 422/4, 422/7, 

422/8, 429/11, 429/8, 2147/1, 2161/1, 2161/4, 2161/6, 2161/7, 2164, 2165/1, 2166/20, 2166/22, 217, 

2172/2, 2172/3, 2172/32, 2172/43. 

 

❖ K.O. 1994 - DOBROVA 

parcelne številke: 1148/2, 1148/5, 1152/13, 1323/1, 1326/1, 1328/1, 1346/1, 1346/4, 1347/1, 1347/2, 

1348, 1356, 1357, 1358/4, 1359/1, 1359/2, 1360, 1372, 1373, 1375/2, 1376/1, 1379/2, 1380, 1381, 

1382, 1383/1, 1386/3, 1386/4, 1387, 1389, 1390/2, 1399/6, 1402/1, 1411, 1412, 1413, 1414, 1416, 

1418/1, 1418/5, 1419/1, 1419/2, 1424/2, 1425/1, 1425/2, 1427, 1431/7, 1432/5, 1433/1, 1436/1, 

1439/1, 1440/1, 1441/1, 1443/3, 1443/4, 1446, 1448/1, 1448/2, 1449, 1451, 1453, 1454, 1455, 1456, 

1457, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1466, 1469/1, 1469/2, 1473/1, 1473/2, 1475, 1476, 1478, 

1484/1, 1484/2, 1484/3, 1486/1, 1486/4, 1487, 1488, 1490/3, 1490/4, 1492/10, 1492/7, 1492/8, 

1492/9, 1493/1, 1493/2, 1496/17, 1498/4, 1498/5, 1501, 1502/3, 1502/4, 1502/5, 1502/6, 1502/7, 
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1502/8, 1502/9, 1504, 1505, 1506, 1511, 1513, 1516, 1518, 1520/1, 1520/2, 1521, 1525, 1526, 1528/1, 

1528/2, 1529/1, 1529/2, 1529/3, 1529/4, 1530/1, 1530/2, 1530/3, 1530/4, 1531/1, 1531/2, 1532/3, 

1532/4, 1532/5, 1532/6, 1533, 1534, 1538, 1540/1, 1540/2, 1541/1, 1541/2, 1541/3, 1543, 1545, 1547, 

1548/1, 1548/2, 1549/1, 1549/2, 1549/3, 1549/4, 1550/1, 1550/2, 1551, 1552/1, 1552/10, 1552/2, 

1552/3, 1552/4, 1552/5, 1552/6, 1552/7, 1552/8, 1552/9, 1553/1, 1553/2, 1554/1, 1554/2, 1555/1, 

1555/2, 1557, 1558/1, 1558/2, 1559, 1560, 1562, 1563, 1564/1, 1564/2, 1564/3, 1565/1, 1565/2, 1566, 

1567, 1569, 1570, 1571, 1572/1, 1572/2, 1573, 1574/1, 1574/2, 1575, 1577/3, 1578/1, 1578/2, 1580/1, 

1580/2, 1580/3, 1581/10, 1581/11, 1581/13, 1581/14, 1581/15, 1581/16, 1581/17, 1581/19, 1581/2, 

1581/20, 1581/3, 1582/1, 1583/1, 1584, 1585/1, 1585/2, 1585/3, 1591/12, 1591/13, 1593, 1596/10, 

1596/11, 1596/12, 1596/13, 1596/14, 1596/15, 1596/2, 1596/3, 1596/5, 1596/6, 1607/1, 1607/18, 

1607/19, 1607/21, 1607/22, 1607/23, 1607/24, 1607/25, 1607/28, 1607/30, 1607/31, 1607/8, 1610, 

3077, 3078/2, 3079/4, 3080/10, 3080/11, 3080/9, 3096/2, 3096/20, 3096/3, 3096/9, 3097/11, 3097/12, 

3097/13, 3097/14, 3097/15, 3097/5, 3114/1. 

 

❖ K.O. 1995 - PODSMREKA 

parcelne številke: 840, 841, 892/3, 892/6, 892/7, 894/4, 909, 912, 921/1, 924/1, 925/1, 926, 927, 928, 

930, 931, 933/1, 933/2, 935, 936, 943, 945, 946, 951, 955/1, 955/2, 955/3, 956, 958, 960/1, 960/2, 

960/4, 960/5, 960/9, 962/10, 962/8, 962/9, 969/2, 1059/1, 1059/10, 1059/3, 1062/4, 1062/5, 1062/6, 

1062/7, 1062/8, 1062/9. 

 

Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med pripravljalnimi deli in 

gradnjo je prikazano na posodobljeni karti 5.1, območje pomembnega vpliva na zdravje in 

premoženje ljudi med obratovanjem pa je prikazano na posodobljeni karti 5.2.  
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10.1. NOSILEC POSEGA 

 

Naziv posega, ki je predmet poročila 

Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – ETAPA 2 

 

Namen posega 

Namen posega je zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane. Na podlagi obstoječega stanja v  

prostoru je bilo ugotovljeno, da je za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela Ljubljane potrebno z 

ukrepi zagotoviti zadrževanje voda na pritokih Gradaščice in Horjulke ter s tem zmanjšati pretoke pri 

jezu na Bokalcah in urediti Mali graben na način, da bo dosežena zadostna prevodnost struge. Predmet 

obravnavanega posega so načrtovane prostorske ureditve, ki se nanašajo na izgradnjo potrebnih 

zadrževalnikov, razbremenilnikov in ureditev na območju Malega grabna. 

 

Nosilec posega 

   

Naslov oz. firma in sedež:   

 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Direkcija Republike Slovenije za vode 

Hajdrihova ulica 28c 

1000 Ljubljana 

 

Oseba, ki je pri nosilcu posega odgovorna za izvedbo posega  

 

g. Roman Kramer (direktor) 

 

Naslov oz. firma in sedež:  

Direkcija Republike Slovenije za vode 

Hajdrihova ulica 28c 

1000 Ljubljana 

 

10.2. VRSTA IN GLAVNE ZNAČILNOSTI POSEGA 

 

Poseg obsega ureditve na območju suhega zadrževalnika Razori, ureditve na Gradaščici, ureditve na 

potoku Ostrožnika in ureditve na Horjulki. Po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20), v nadaljevanju Uredba) se 

ureditev zadrževalnika Razori, na podlagi meril iz Priloge 2, uvršča v kategorijo »E.II.7 Zadrževalnik 

proda ali hudourniške vode prostornine najmanj 250.000 m3«, za katere je presoja vplivov na okolje 

obvezna. Po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list 

RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) se ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika, na podlagi meril iz 

Priloge 1, uvršča v kategorijo E.II.8 Regulacije in objekti za zaščito pred poplavami v dolžini več kot 

500 m, razen nujnih ukrepov ob naravnih in drugih nesrečah ter vzdrževanju in obnovi takih objektov, 

za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi 

lahko imeli pomembne vplive na okolje. Načrtovane vodnogospodarske ureditve so zelo obsežne in se 

izvajajo na območjih z varstvenim statusom, zato po dogovoru s predstavniki ARSO predhodni 

postopek ni izveden, temveč se je pristopilo neposredno k pridobivanju okoljevarstvenega soglasja. 

 

10. POVZETEK 
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Poseg je lociran v občini Dobrova - Polhov Gradec (slika spodaj). 

 
Slika 46: Območje posega 

 

Ureditve na območju suhega zadrževalnika Razori 

Visokovodni nasip se med naselji Dobrova, Razori in Stranska vas zgradi v obliki črke »L«. Trasa 

nasipa se začne na višinski koti 307,50 m nadmorske višine, ki je višinska kota celotnega nasipa. Trasa 

nasipa prvo poteka vzporedno z državno cesto R3-641 Dobrova-Polhov Gradec in je odmaknjeno od 

nje za približno 80 m, nato se trasa nasipa postopoma odmika od ceste, in zavije pravokotno proti 

severu. Med profiloma P70 in P72 je iztočni objekt. Nasip se zaključi ob javni poti JP-567221 

Stranska vas-Bokalce. Elementi visokovodnega nasipa suhega zadrževalnika Razori: 

- krona nasipa je na koti 307,50 m nadmorske višine; na območju križanja nasipa s strugo Gradaščice 

je višina nasipa 4 m, na območju struge Horjulke pa 5,5 m; 

- maksimalna gladina poplavne vode znotraj nasipa je na koti 307,00 m nadmorske višine; volumen 

zadrževalnega prostora: 1 200 000 m3; 

- naklon zračne in vodne strani: 1:3; 

- širina krone nasipa: 3,0 m; 

- dolžina nasipa: 1 500 m; 

- nasip je zatravljen in neprepustno izveden; 

- tesnjenje: bentonitna plast in plast gline; 

- varnostna višina nasipa je minimalno 0,5 m; 

- varnostni preliv za zagotavljanje pretoka katastrofalnih visokih vod Q5000. 

-  

V območju suhega zadrževalnika Razori se po kroni visokovodnega nasipa izvede zatravljena utrjena 

vzdrževalna pot. Dostop za vzdrževanje nasipa in do njivskih površin na območju zadrževalnega 

prostora se zagotovi z dvema deviacijama poljskih poti preko nasipa. 

 

Elementi iztočnega objekta: 

- talna zapornica na strugi Gradaščice širine 11,0 m, višine 3,5 m; 

- visokovodni preliv z loputasto zapornico širine 14,0, višine 3,6 m; 

- podslapje dolžine 40 m in prehod v naravno strugo dolžine 30 m; 

- dodatni varnostni preliv širine 20 m, višine 2,5 m; 
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- most z najnižjo koto spodnjega roba konstrukcije 307,00 m nadmorske višine, razponom 14 m in 

širine 3,5 m; 

- objekt za upravljanje na visokovodnem nasipu tlorisnih dimenzij 4,5 m x 3,5 m in višine 3,5 m z 

ograjo in predelno steno med objektom in potjo na kroni nasipa. 

Izvede se deviacija javne poti JP-567221 Stranska vas-Bokalce, deviacije poljskih poti in deviacija 

lokalne ceste LC213051 Dobrova-Stranska vas. Znotraj zadrževalnika Razori se izvedeta dva jarka, ki 

zagotavljata odtok iz depresij do zaporničnega objekta. Zagotovi se daljinsko vodenje in upravljanje 

suhega zadrževalnika Razori. 

 

Ureditve na območju Gradaščice 

Izvedejo se sanacije obstoječe regulacije Gradaščice na treh odsekih. 

 

Ureditve na območju regulacije Ostrožnika 

Na območju regulacije Ostrožnika se izvedejo naslednje ureditve: 

- regulacija Ostrožnika na dveh odsekih; 

- zamenjava treh mostov; 

 

Ureditve na območju regulacije Horjulke 

Na območju regulacije Horjulke se izvedejo naslednje ureditve: 

- sonaravna regulacija Horjulke; 

- regulacija Horjulke z obrežnimi zidovi; razbremenilni jarek; 

- nasip ob Horjulki; 

- odvodnjavanje zalednih voda meteorne vode med nasipom in cesto; 

- sanacija struge Horjulke; 

- čiščenje struge Horjulke. 

 

10.3. ALTERNATIVNE REŠITVE IN RAZLOGI ZA IZBOR PREDLOŽENE 

REŠITVE  

 

❖ ALTERNATIVNE VARIANTE/REŠITVE NA NIVOJU UMEŠČANJA V PROSTOR 

 

V postopku priprave in sprejema Uredbe o državnem prostorskem načrtu (DPN) je bilo analiziranih 

več variantnih rešitev. V Primerjalni študiji variant (PŠV) so bile medsebojno primerjane 4 variante 

rešitev. Variante I, III in IV predstavljajo glavne alternative izbrani varianti II. V nadaljevanju 

podajamo kratek opis glavnih alternativ in izbrane variante: 

❖ Varianta I je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) in 

Šujica (koristni volumen 1,3 mio m3) na Gradaščici ter Brezje (koristni volumen 1,9 mio m3) na 

Horjulki s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 88 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna 

(nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja z Ljubljanico na prevodnost 83 m3/s z 

varnostjo 50 cm z vsemi spremljajočimi ureditvami (premostitveni objekti, križanja z vodi javne 

gospodarske infrastrukture). 

❖ Varianta II je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

na Gradaščici ter Brezje (koristni volumen 1,9 mio m3) na Horjulki s kontrolnim prerezom na 

Gradaščici (Qk = 106 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim 

jezom, do sotočja z Ljubljanico na prevodnost 101 m3/s z varnostjo 50 cm, ureditev Mestne 

Gradaščice do sotočja z Glinščico (na prevodnost 5 m3/2  z varnostjo 20 cm in zaporničnim 

objektom na vtoku) z vsemi spremljajočimi ureditvami (premostitveni objekti, križanja z vodi 

javne gospodarske infrastrukture).  

❖ Varianta III je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

in Šujica (koristni volumen 1,3 mio m3) na Gradaščici s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 

115 m3/s). Dalje ureditev Malega Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja 

z Ljubljanico na prevodnost 110 m3/s z varnostjo 50 cm, ureditev Mestne Gradaščice do sotočja z 
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Glinščico (na prevodnost 5 m3/2 z varnostjo 20 cm in zaporničnim objektom na vtoku) z vsemi 

spremljajočimi ureditvami ( premostitveni objekti, križanja z vodi javne gospodarske 

infrastrukture). 

❖ Varianta IV je predvidevala izgradnjo suhih zadrževalnikov Razori (koristni volumen 2,6 mio m3) 

na Gradaščici s kontrolnim prerezom na Gradaščici (Qk = 137 m3/s) in razbremenilnika visokih 

vod s prevodnostjo 20 m3/s. Razbremenjevanje je bilo načrtovano z izgradnjo razbremenilnikov 2 

i6 (podvarianta IVa) ali z izgradnjo razbremenilnika 6a (podvarianta IVb). Dalje ureditev Malega 

Grabna (nasipi, zidovi), vključno z Bokalškim jezom, do sotočja z Ljubljanico na pretok v 

odvisnosti od podvariante razbremenjevanja (od zadnjega razbremenjevanja dolvodno 112 m3/s z 

varnostjo 50 cm). Predmet načrtovane ureditve je bila tudi ureditev Mestne Gradaščice do sotočja 

z Glinščico (na prevodnost 5 m3/2 z varnostjo 20 cm in zaporničnim objektom na vtoku) in vse 

spremljajoče ureditve (premostitveni objekti, križanja z vodi javne gospodarske infrastrukture). 

 

Vse štiri variante so bile v PŠV ocenjene po več kriterijih: funkcionalno-investicijski vidik, vplivi na 

okolje, urbano-regionalni razvoj ter sprejemljivost v lokalnem okolju. Po vseh štirih kriterijih je bila 

kot najbolj primerna ocenjena varianta II in zato predlagana kot najustreznejša varianta. Že v PŠV je 

podan predlog optimizacije (»po potrebi možnost izgradnje razbremenilnika 6a, ki poteka v okoljsko 

neranljivem okolju«). Najprimernejša varianta po PŠV je bila na podlagi prejetih pripomb v postopkih 

javne razgrnitve (2008, 2011) nato še dvakrat optimizirana.  

 

Skozi celoten postopek so bile preverjene različne možnosti lokacij in obsega zadrževanja vode, 

razbremenjevanja in različni načini regulacije strug vodotokov, ob upoštevanju omejitev, ki jih 

načrtovanju postavljajo obstoječi režimi v obravnavanem prostoru ter deležniki v tem prostoru (npr. 

lokalne skupnosti): 

❖ Varianta 1 (varianta, ki je bila javno razgrnjena 2008) je vsebovala naslednje ukrepe: 

o Zadrževanje dela visokih vod v zadrževalnikih Brezje (Horjulka ) in Razori (Gradaščica) s 

skupno prostornino  V = 3.500.000 m3. 

o Regulacija Malega grabna skozi Ljubljano na pretok Q = 120 m3/s do Q = 140 m3/s. 

o Razbremenjevanje dele visokih vod ΔQ = 20 m3/s na Ljubljansko barje. 

❖ Varianta 2 (dodatno optimizirana varianta 1 – po pripombah in predlogih iz javne razgrnitve 

2008): 

o Zadrževanje dela visokih vod v zmanjšanjem zadrževalniku Razori (V = 1,200.000 m3). 

o Ureditev Malega grabna na pretok Q = 200 m3/s od Bokalcev do Dolgega mostu 

(povečanje pretočnega prereza) 

o Ureditev Malega grabna na pretok Q = 160 m3/s od Dolgega mostu do izliva v 

Ljubljanico (povečanje pretočnega prereza), 

o Kontrolirano razbremenjevanje pretoka ΔQ = 40 m3/s na Ljubljansko barje, 

o Zagotovitev poplavne varnosti Polhovega Gradca, Dolenje vasi, Šujice, Stranske vasi in 

predvsem Dobrove 

o Ureditve hudourniškega zaledja Gradaščice. 

Po ugotovitvah PIZ sta z vidika ekonomske upravičenosti obe varianti upravičeni, pri čemer je 

varianta 2 primernejša z okoljskega vidika, kar potrjuje tudi izdelano Okoljsko poročilo. Varianta 2 je 

bila leta 2013 potrjena s sprejemom Uredbe o DPN na Vladi RS. Za to varianto (projekt, ki je predmet 

te vloge) je bila v sklopu Študije izvedljivosti (in priprave Vloge) izvedena analiza stroškov in koristi 

v skladu z veljavnim Guide to CBA of Investment Project 2014 - 2020. Izračunani finančni in 

ekonomski kazalniki so predstavljeni v ustreznih poglavjih te vloge. 
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❖ ALTERNATIVNE VARIANTE/REŠITVE NA NIVOJU PODROBNEJŠEGA 

NAČRTOVANJA IZBRANIH REŠITEV 

 

Projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice temelji na ureditvah sprejetih z DPN. V sklopu 

projekta je v drugi etapi načrtovana izvedba naslednjih ključnih vodnogospodarskih in spremljajočih 

ureditev: 

❖ izgradnja suhega zadrževalnika Razori in ureditve Gradaščice, Horjulke in Ostrožnika v širšem 

območju zadrževalnika s pripadajočimi ureditvami, 

❖ spremljajoče ureditve: odstranitev objektov, krajinsko-arhitekturne ureditve, vključno z 

rekultivacijo zemljišč, 

❖ prestavitve in ureditve objektov gospodarske javne infrastrukture in 

❖ okoljevarstveni ukrepi. 

Etapa 2 je trenutno sprojektirana na nivoju Idejnih zasnov, dopolnjenih po recenziji, ki so bile tudi 

strokovna podlaga za DPN. V obravnavnem poročilu o vplivih na okolje se tako vrednoti vplive 

izbrane variante iz študije variant. Nove tehnične in tehnološke alternative bodo, glede na izkušnje, 

podane v nižjih nivojih projektiranja z Uredbo sprejetih rešitev. 

 

10.4. OBSTOJEČE STANJE OKOLJA 

 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

 

Hrup 

V občini Dobrova – Polhov Gradec so v ožjem območju posega površine pretežno kmetijske, 

stanovanjska pozidava pa je razpršena. Območja stanovanjske pozidave so v skladu z Uredbo o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju razvrščena v III. območje varstva pred hrupom, kmetijske površine 

ter proizvodna območja v širši okolici so razvrščena v IV. območje varstva pred hrupom. Vse 

stanovanjske in za hrup občutljive površine v okolici posega so razvrščene v III. stopnjo varstva pred 

hrupom. V neposredni bližini posega ni območij z opredeljeno II. stopnjo varstva pred hrupom, 

najbližje območje EUP GA-16 leži več kot 1.600 m severozahodno od meje posega.  

 

Na širšem obravnavanem območju v občini Dobrova – Polhov Gradec ni večjih virov hrupa. 

Poglavitni vir je cestni promet po regionalni R3- 641/1369 Ljubljanica-Lj (Dolgi most) ter lokalnem 

cestnem omrežju, dodatno obremenitev s hrupom občasno povzroča še kmetijska in obrtna dejavnost.  

 

Ob regionalni cesti R3-641/1369 Ljubljanica–Lj (Dolgi most) je obremenitev s hrupom glede na 

mejne vrednosti posebej problematična v večernem in nočnem obdobju, ko je s hrupom čezmerno 

obremenjenih največ stavb z varovanimi prostori. V letu 2016 je obremenitev s hrupom skupno 

presegala mejne vrednosti kazalcev za linijske vire hrupa: 

o v dnevnem obdobju pri 8 stavbah (41 prebivalcev). 

o v večernem obdobju pri 27 stavbah (95 prebivalcev), 

o v nočnem obdobju pri 10 stavbah z varovanimi prostori (45 prebivalcev), 

o v celodnevnem obdobju pri 13 stavbah (62 prebivalcev), 

Največ preseganj mejne vrednosti za vir hrupa je v letu 2016 bilo ocenjenih na območju občine 

Dobrova – Polhov Gradec (20 stavb / 83 prebivalcev).  

Mejni vrednosti za celotno obremenitev okolja v letu 2016 nista bili preseženi pri nobeni stavbi z 

varovanimi prostori. 

 

Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi  

Letna mejna vrednost po letu 2004 na vseh treh merilnih mestih v okviru državne merilne mreže za 

spremljanje kakovosti zunanjega zraka v Ljubljani ni bila presežena. Precej bolj problematična so 

preseganja dnevne mejne vrednosti, ki so omejena na hladno polovico leta. Najbolj problematični 
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meseci so januar in februar ter november in december. V Ljubljani je bilo dovoljeno število preseganj 

dnevne mejne vrednosti v obdobju od 2002 do 2019 preseženo večino let. Trend zmanjševanja 

koncentracij delcev po letu 2003 je opazen predvsem z vidika letnih povprečnih koncentracij in je 

posledica zmanjšanja izpustov zaradi izgraditve čistilnih naprav na industrijskih objektih. V zadnjih 

letih so razlike med posameznimi leti predvsem posledica meteoroloških razmer v hladni polovici leta. 

Višje koncentracije delcev in s tem tudi večje število preseganj so povezani z daljšimi obdobji 

stabilnega vremena, ko v neprevetrenih dolinah in kotlinah nastajajo izraziti temperaturni obrati. 

 

Na širšem območju je stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka LJ Biotehnična v 

Ljubljani, ki je od območja posega oddaljeno približno 3 km vzhodno. 

 

Po podatkih letnega poročila ARSO o kakovosti zraka v Sloveniji (ARSO) je bila v letu 2019 v 

Ljubljani na stalnem merilnem mestu LJ Biotehnična srednja letna koncentracija delcev PM10 19 

g/m3, skupno je bilo 8 preseganj mejne dnevne vrednosti (dovoljeno 35). 

 

Vibracije 

V obstoječem stanju so stavbe na širšem obravnavanem območju državne ceste delno obremenjene z 

vibracijami zaradi prometa po lokalnem cestnem omrežju ter po regionalni cesti R3-641/1369 

Ljubljanica–Lj (Dolgi most). Glede na oddaljenost stavb od prometnic in relativno majhne gostote 

tovornega prometa je pričakovana obremenitev stavb z vibracijami v obstoječem stanju majhna.  

 

Poplavna in erozijska varnost 

Pri pretokih Q10 na obravnavnem območju ni poplav na urbanih področjih, ravno tako so izven dosega 

poplav vse ceste znotraj odseka. Poplavljena so posamezna območja neposredno ob obeh vodotokih, 

do večjih razlivanj ne pride in so omejena na območja ob samih strugah. 

 

Pri pretokih Q100 je poplavljeno obsežno območje dolinskega dna Gradaščice in Horjulke. Na 

zgornjem delu odseka se voda intenzivno razliva na poplavne površine gorvodno od mostu na cesti 

Dobrova–Stranska vas. Most sam je izven dosega, poplavne vode pa ga obtekajo po obeh bregovih in 

se preko ceste Dobrova–Stranska vas razlivajo naprej proti jugu. Znotraj dosega poplave so posamezni 

objekti v Dobrovi, na območju krožišča v Dobrovi voda prelije tudi cesto Ljubljana–Dobrova–Polhov 

Gradec. Na levem bregu Gradaščice voda seže do prvih objektov v Stranski vasi. Vode, ki na desnem 

bregu prelivajo cesto Dobrova–Stranska vas, se ne vračajo v Gradaščico, ampak odtekajo v Horjulko. 

Tudi na odseku dolvodno od mostu v Stransko vas, vode, ki prelivajo desni breg Gradaščice, tečejo 

proti Horjulki. Dolvodno od Razorov poplava na desnem bregu sega do ceste Ljubljana–Dobrova. 

Sama cesta je izven dosega poplave. 

 

Pitna voda 

Na območju posega ni vodovarstvenih območij pitne vode. 

 

NARAVA 

Na območju zadrževalnika prevladujejo kmetijske površine, predvsem travniki (HT 38.222 

Srednjeevropski higromezofilni nižinski travniki na srednje vlažnih tleh s prevladujočo visoko 

pahovko), ki se glede na Uredbo o habitatnih tipih (Ur. l. 112/03, 36/09) na območju republike 

Slovenije prednostno ohranjajo v ugodnem stanju. Veliko je tudi njiv (HT 82.11 Njive), ki so ponekod 

opuščene in prehajajo v prej omenjene travnike. Ob vodotokih Gradaščici, Horjulki in Ostrožniku (HT 

24.14 Mrenski pas) prevladuje obrečna lesna vegetacija z dominantnimi vrstami rdeče vrbe (Salix 

purpurea), bele vrbe (Salix alba), velikega jesena (Fraxinus excelsior), črnega topola (Populus nigra) 

in črne jelše (Alnus glutinosa), ki predstavlja po evropski Direktivi o habitatih visoko vrednoteni 

prednostni habitatni tip Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (EU koda 91E0*). Gre za habitatna tipa 

HT 44.132 Vzhodnoevropska belovrbovja s topoli in HT 44.33 Črnojelševja in jesenovja ob počasi 

tekočih vodah. 
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Širšo okolico zadrževalnika Razori in Horjulke porašča bukov gozd, ki predstavlja življenjski in 

prehranjevalni prostor sesalcem, vezanim na gozdne površine. Pojavljanje vidre je bilo evidentirano 

na Malem grabnu na Vrhovcih, ob Gradaščici in Horjulki ter na Grubarjevem prekopu. Od Vrhovcev 

se njen habitat nadaljuje po obsežnem porečju Gradaščice gorvodno do Polhovega Gradca in po 

Horjulki do Horjula. Območje plana nudi veliko primernih habitatov za netopirje, saj ga pokrivajo 

tudi gozdne površine, večje travniške površine in tekoče vode (Gradaščica, Horjulka, Ostrožnik), ki so 

prehranjevališča netopirjev. Od ptic lahko pričakujemo predvsem sinatropne in gozdne vrste ter 

vodomca. Od plazilcev lahko pričakujemo splošno razširjene vrste kuščarjev in kač, od dvoživk pa 

navadno krastačo, hribskega urha, sekuljo, rosnico, žabe iz rodu zelenih žab, navadnega, planinskega 

in velikega pupka ter v gozdovih navadnega močerada. Gradaščica in Horjulka sta življenjski prostor 

rib sulec, platnica, blistavec, pohra, zlata nežica, navadna nežica, velika nežica in kapelj ter potočnih 

piškurjev in školjke navadni škržek (Unio crassus). Na vplivnem območju posegov iz 2 etape je 1 

Natura 2000 območje:  

− POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali Graben (SI3000291). 

Na vplivnem območju posegov iz 2 etape sta 2 zavarovani območji: 

- spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva (ID 4033) 

- krajinski park Polhograjski dolomiti (ID. 1058). 

 

ZEMLJIŠČA 

Na območju zadrževalnika Razori se nahajajo kmetijska zemljišča pretežno v njivski in travniški   

rabi. Po namenski rabi gre za najboljša kmetijska zemljišča z ugodnimi pedološkimi lastnostmi saj se 

kot talni tip pojavljajo evtrična rjava in obrečna tla, ki so mestoma oglejena zaradi zastajanja podtalne 

vode. V dolinah Horjulke in Gradaščice ter Polhograjskem hribovju je izrazit krmni kmetijski sistem. 

Agrooperacije so bile na obravnavanem območju izvajanje v dolini Horjulke ter južno od obvoznice v 

Ljubljani. Na območju zadrževalnika se nahaja približno 4 ha gozda po dejanski rabi. Glede na 

funkcije gozdov gre za gozd, ki ima ekološko funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti (slika spodaj). 

Varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov na območju obravnave ni. 

 

TLA 

Projektirani zadrževalnik je predviden na aluvialni ravnici doline Gradaščice. Ta je v vrhnjem delu 

pokrita s slabo prepustnimi poplavnimi sedimenti v glavnem meljaste frakcije. Pod temi sedimenti 

pričakujemo bolj prepustne sedimente - peščen prod - z vmesnimi plastmi slabše prepustnih 

sedimentov. Poplavni sediment, ki prekriva aluvij oziroma zasip doline Gradaščice je slabo 

konsolidiran sediment na katerem pričakujemo posedke v primeru obremenitve. Na območju 

zadrževalnika Razori so še v bližnji preteklosti odlagali gradbene odpadke. Deponija ni bila urejena in 

legalizirana. Neurejeno odlagališče se zarašča s pionirsko vegetacijo. Količina gradbenih odpadkov ni 

znana.  

 

VODE 

Površinske vode 

Posegi so predvideni na vodotokih Gradaščica, Horjulka in Ostrožnik. Po kategorizaciji vodotokov 

sodijo v 2. in 2.-3. razred, kar pomeni med sonaravno do delno sonaravno urejenim vodotokom. 

Območje posega se nahaja na prispevnem območju vodnega telesa površinske vode Mali graben z 

Gradaščico (SI148VT5). Najbližje merilno mesto, kjer se redno izvaja monitoring stanja vodnega 

telesa Mali graben z Gradaščico, je Dolgi most (vodotok Mali graben). Iz Načrta upravljanja voda na 

vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 izhaja, da ima vodno telo, ki vključuje tudi 

obravnavane odseke vodotokov dobro kemijsko (srednja stopnja zaupanja) in ekološko  stanje (visoka 

stopnja zaupanja). Na območju posega se na vodotoku Gradaščica nahaja vodno dovoljenje št. 35528-

12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. 
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Podzemne vode 

Glede na Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 63/05) uvrščamo 

obravnavno območje v vodno telo podzemne vode Cerkljansko, Škofjeloško in Polhograjsko hribovje 

(VTPodV_1007). Prevladujoča tipa vodonosnikov v omenjenem vodnem telesu sta razpoklinski in 

medzrnski vodonosnik. Prvi prevladujejo v hribovitem svetu, medtem ko je drugi značilen za doline in 

spodnje dele pobočij, kjer se nahaja pretežno nevezani aluvialni in deluvialni sedimenti. 

 

ZRAK  

Širše območje posega je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 

66/18) razvrščeno v območje onesnaženosti zraka SIC (celinsko območje). Na širšem območju je 

najbližje stalno merilno mesto za spremljanje kakovosti zraka LJ Biotehnična v Ljubljani, ki je od 

območja posega oddaljeno približno 3 km vzhodno. Po podatkih letnega poročila ARSO o kakovosti 

zraka v Sloveniji (ARSO) je bila v letu 2019 v Ljubljani na stalnem merilnem mestu LJ Biotehnična 

srednja letna koncentracija delcev PM10 19 mg/m3, skupno je bilo 8 preseganj mejne dnevne vrednosti 

(dovoljeno 35). 

 

PODNEBJE 

Povprečna letna temperatura v opazovanem obdobju znaša 10.9°C. Najtoplejši je julij, ko znaša 

srednja mesečna temperatura 21°C, najhladnejši pa januar z 0.3°C. Srednja letna relativna vlažnost je 

najvišja zjutraj (89%), najnižja pa ob 14. uri (60%). Jutranja relativna vlažnost ob 7. uri je med 

avgustom in marcem vselej okrog 90 %. Zato sta pojava megle in zamegljenosti v teh mesecih v 

jutranjem času pogost pojav, vendar pa se zlasti v poznem poletju in zgodnji jeseni jutranja megla 

dopoldne hitro razkroji, pozimi pa pogosto vztraja tudi ves dan. Letno je samo 37 jasnih dni (z 

oblačnostjo pod 2.0 desetin), od tega največ v avgustu (6). Za širše območje je značilen kontinentalni 

padavinski režim. Obravnavano območje prejme letno 1363 mm padavin. Srednja mesečna količina 

padavin doseže sekundarni maksimum v septembru in oktobru (147 mm) kar je posledica pogostih 

prehodov front v teh mesecih. Med sušnejše mesece sodijo zimski meseci, saj januarja pade 69, 

februarja pa 70 mm padavin. Za Ljubljano je zaradi kotlinske lege značilna slaba prevetrenost, 

povprečne mesečne hitrosti vetra ne presegajo 2 m/s; prevladujejo JZ in SV smeri vetrov, brezvetrja je 

skoraj 5%. Osrednja Slovenija, kjer se umešča obravnavan poseg, se uvršča med srednje ranljive regije 

na podnebne spremembe (Podlage za pripravo ocene tveganj in priložnosti, ki jih za podnebne 

spremembe prinašajo za Slovenijo, končno poročilo, BF, november 2017). Njena izpostavljenost 

vplivom podnebnih sprememb je velika, ima pa pozitivno prilagoditveno sposobnost.  

 

MATERIALNE DOBRINE 

Poselitev se v širokih dolinah pojavlja na robovih, na prehodih v pobočja in se tako v večji meri 

izogne občasno poplavljeni dolini. Ohranjene so gručaste oblike vasi, pretežno sestavljene iz 

enodružinskih hiš, redkeje zasledimo tudi večje gospodarske objekte. Okrog poselitvenih jeder se je 

pozidava razrahljala, objekti pa se širijo na kmetijske površine. Poleg urbanizacije oz. poselitve, so za 

prostor značilni tudi infrastrukturni objekti (ceste, daljnovodi in podzemni komunalni vodi). 

Zadrževalnik z visokovodnim nasipom na jugu meji na naselje Dobrova in zaselek Razori. Na zahodu 

meji meja poplavnega območja na naselje Šujica in zaselek Gradišnik. Na severni strani meji nasip na 

naselje Stranska vas, posamezni zaselki na pobočjih pa nimajo več neposrednega stika s samim 

nasipom. Izgradnja zadrževalnika bo določeni del poseljenega območja Dobrove obvarovala pred 

poplavami. Najbližji stanovanjski objekt je od predvidenih ureditev oddaljen cca 20 m. Na območju 

obravnavanih ureditev se nahaja ena stavbna dediščina in štiri arheološka najdišča: EŠD 17191 

Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica Matere božje, EŠD 9386 Stranska vas - Arheološko najdišče 

Dobrave, EŠD 9426 Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive. Visokovodni Nasip 

severno od struge Gradaščice večinoma poteka po trajnih travnikih, nasipi južno od struge Gradaščice 

pa izmenjaje po njivah in trajnih travnikih. Večji z nasipi tangirani njivski kompleksi se nahajajo 

vzhodno od Dobrove in severozahodno od naselja Razori. Na območju zaporničnega objekta se v 

obstoječem stanju na levem bregu Gradaščice nahajajo trajni travniki, na desnem bregu pa gozd.  V 
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sklopu ureditve zadrževalnika Razori je predvidena prestavitev Horjulke pred zadrževalnikom, kjer 

tvori okljuk in prestavitev potoka Ostrožnik ob visokovodnem nasipu zadrževalnika na njegovi zračni 

strani. Vsa kmetijska zemljišča, na katerih so predvideni posegi v okviru ureditve zadrževalnika 

Razori sodijo med najboljša kmetijska zemljišča. Na območju posega se na vodotoku Gradaščica 

nahaja vodno dovoljenje št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin 

v količini do 4 l/s in do 850 m3/leto. Na obravnavanem območju ni objektov oz. območij za katere bi 

bile izdane koncesije za rabo vode in tudi ni vodovarstvenih območij. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA 

Na območju predvidenih posegov se nahajajo 3 enote kulturne dediščine: 

• EŠD 17191 Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica Matere božje, 

• EŠD 9386 Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave, 

• EŠD 9426 Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive. 

Center za preventivno arheologijo je v okviru državne javne službe na podlagi 76. člena v povezavi s 

74. členom Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1, Ur. list RS št. 16/2008, 123/2008) opravil 

predhodne arheološke raziskave na območju državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne 

varnosti JZ dela Ljubljane, in sicer po metodah 1-6. Na novo so bila registrirana štiri arheološka 

najdišča: Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 9386), Ljubljana - Arheološko najdišče 

Dolgi most (EŠD 9506), Ljubljana - Arheološko najdišče Dolgi most-Mali graben (EŠD 2796), 

Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive (EŠD 9426). Zaradi nasprotovanja lastnikov 

zemljišč niso bila pregledana nekatera zemljišča. Dodatne PAR so potrebne le na območju posega 

nasipa za retenzijski bazen pod Dobrovo (visokovodni nasip Razori). Glede na izjemno okoliščino 

(prepoved lastnikov zemljišč) je te raziskave potrebno opraviti v fazi, ki omogoča dostop na zemljišča 

in izvedbo raziskav, to je v danem primeru po sprejemu Uredbe, vendar pred izdajo 

kulturnovarstvenega soglasja. Na ostalih območjih širitve DPN dodatne PAR za potrebe priprave 

okoljskega poročila niso potrebne. Na območju ureditev ob Malem grabnu je potrebno dokumentiranje 

ob gradnji. 

 

KRAJINA 

Območje zadrževalnika Razori leži v razširjenem delu doline, ki jo je ustvarila Gradaščica. Je del 

Ljubljansko-Kamniške kotline in meji na Ljubljansko barje. Ključna krajinska značilnost je dolina, 

prepredena s kmetijsko rabo, različni vodotoki z ohranjenimi živicami ter pobočja porasla z gozdom. 

Struktura kmetijskih zemljišč je v večji meri prilagojena vodotokom. Na percepcijo samega prostora in 

razglede proti dolini vplivajo v večji meri različne strukture v prostoru. V območju zadrževalnika 

Razori se nahajajo značilni vzorci kmetijskih površin z delno zarastjo ob potokih. V krajih severno od 

načrtovanega visokovodnega nasipa so obstoječe živice v prostoru, ki že zdaj onemogočajo daljše 

poglede po dolini. Kraji južno od načrtovanega zadrževalnika Razori imajo prost pogled po dolini, 

percepcija obeh dolin je neokrnjena. V ozadju doline se povsod pojavlja silhueta hribov in živic na 

drugi strani dolin, ki poglede ustavijo. 

 

10.5. MOŽNI VPLIVI POSEGA NA OKOLJE 

 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

 

Hrup 

Med gradnjo se bo obremenitev s hrupom povečala pri vseh stavbah z varovanimi prostori v 

neposrednem vplivnem območju gradbišč, povečanje obremenitve bo časovno omejeno na delovnike 

in na dnevno obdobje. Na celoletnem povprečju mejna vrednost kazalca dnevnega hrupa, ki ga bo 

povzročalo gradbišče, ne bo presežena pri nobeni stavbi z varovanimi prostori. 

 

Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje zmeren zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv 

nebistven (ocena C2). Po končanih ureditvah za zagotavljanje protipoplavne varnosti bo cestni promet 
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na širšem območju ureditev tako kot v obstoječem stanju prevladujoči vir hrupa. Naprave, povezane z 

delovanjem vodnih ureditev, bodo obratovale občasno in bodo nepomembni viri hrupa. Ocenjujemo, 

da skupnega vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega ne bo (ocena A). 
 

Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi  

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povečalo prašenje z območja urejanja, dodatno 

bodo povečane emisije onesnaževal zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. 

Med gradnjo se bo onesnaženost zraka predvsem zaradi prašenja povečala pri vseh stavbah z 

varovanimi prostori v neposrednem vplivnem območju površin, namenjenih za gradnjo nasipov, 

gradnja bo časovno omejeno na delovne dneve in na dnevno obdobje. Emitirane količine onesnaževal, 

razen prašnih delcev se ne bodo bistveno povečale. Prašenje bo izrazito predvsem v obdobjih suhega 

in vetrovnega vremena. Onesnaženost zraka in prašenje med gradnjo bo omejeno na ožje območje 

obravnave. Delno se bo prašenje povečalo tudi ob javnih transportnih poteh med izkopnimi mesti in 

lokacijami izvedbe. Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov (prekrivanje tovora s ponjavami, čiščenje 

vozila pred vključevanjem na javno cestno omrežje, vlaženje gradbišča, izvedba protiprašnih ponjav...) 

se bodo najvišje dnevne koncentracije in povprečne letne koncentracije delcev PM10 občutno 

zmanjšale in pri najbližjih stanovanjskih stavbah ne bodo presegale mejnih letnih koncentracij PM10. 

Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv 

nebistven (ocena C2).  

 

Presojane ureditve med obratovanjem ne bodo povzročale emisij v zrak. Predvideni poseg po izgradnji 

ne bo vplival na spremembo kakovosti zraka. Ocenjujemo, da skupnega vpliva med uporabo, 

obratovanjem ali trajanjem posega ne bo (ocena A). 
 

Vibracije 

Vpliv vibracij na gradbišču najbližje stavbe bo največji v času rušenja obstoječih objektov (mostovi), 

utrditev brežin s skalami ali lesenimi piloti ter pri gradnji iztočnega objekta zadrževalnika Razori 

(pilotiranje za temelje), povečan pa bo tudi na območju ob transportnih poteh za potrebe gradnje. Vir 

vibracij na območju gradbišča in gradbiščnih poti bo lahko tudi vožnja težkih gradbenih strojev in 

tovornih vozil po neravni podlagi. Občasne stacionarne vibracije nastajajo pri uporabi stresalnikov in 

strojev za komprimiranje podlage kot so vibracijski valjarji in nabijala (vibronabijač). 

 

Povečanje obremenitve okolja vibracijami med gradnjo je pričakovani med intenzivnimi gradbenimi 

deli (rušitvena dela, pilotiranje ter utrjevanje nasipov) pri vseh objektih, ki so oddaljeni manj kot 10 m 

od roba gradbišč in transportnih poti po lokalnem cestnem omrežju. Zaradi majhne gostote prometa je 

ocenjeno, da je tveganje za nastanek poškodb stavb pri normalni vožnji (skladna s hitrostnimi 

omejitvami ) in standardnih tovornih vozilih (bruto teža polno naloženega tovornjaka ne presega 

zakonsko določenih omejitev) zanemarljivo. 

 

Ob obstoječem državnem cestnem omrežju bo med izvajanjem transporta za potrebe gradbišča vpliv 

vibracij zaradi večinoma dobro utrjenega vozišča majhen in po oceni ne bo povzročal poškodb na 

objektih. 

 

Vpliv vibracij med gradnjo je ocenjen kot majhen, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv 

nebistven (ocena C1). Obravnavani poseg med obratovanjem ne bo obremenjeval okolja z vibracijami 

– negativnih vplivov ne bo (ocena A).  

 

Poplavna in erozijska varnost 

Med izvedbo gradbenih del se hidravlične razmere, ki bi vplivale na poplavnost in s tem na poplavno 

ogroženost objektov, dejansko ne bodo spremenile. Med gradnjo lahko ob nastopu visokih vod pride 

do manjših odtekanj ali preusmeritev, ki pa s primernim pristopom h gradbenim delom ne bodo imela 

negativnega vpliva (začasen vpliv). Med gradnjo se ne sme zmanjševati sedanja pretočnost rečne 

struge in poplavnih koridorjev. Predvsem je treba vse začasne viške materiala odlagati na takšnih 
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mestih, ki ne povzročajo preusmeritev poplavnih tokov proti urbanim območjem, oziroma da se s 

posegi poplavne vode vračajo nazaj v strugo. Vpliv obravnavanih ureditev na poplavno in erozijsko 

varnost med gradnjo je ocenjen kot majhen, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven 

(ocena C1). Izvedba projekta je predvidena z namenom izboljšanja poplavne varnosti širšega območja 

– vpliv bo pozitiven (ocena A). 

 

Pitna voda 

Posegi niso predvideni na vodovarstvenih območjih pitne vode. Negativnih vplivov ne pričakujemo 

(ocena A). 

 

NARAVA 

Živalstvo, rastlinstvo in habitatni tipi 

V času gradbenih del v strugi in na brežinah se bodo dolvodno sproščale suspendirane snovi, ki lahko 

povzročijo mehanske poškodbe na dihalih vodnih organizmov (začasen, kratkotrajen, daljinski vpliv). 

Gradnja v času drstenja rib bi lahko zmotila potek razmnoževanja rib in s tem začasno vplivala na 

velikost lokalnih populacij (bi jih zmanjšala). Gradbena dela v vodotoku in na brežinah bi lahko 

onesnažila vodo z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene 

mehanizacije. V primeru neustreznega osvetljevanja gradbišča, bi svetlobno sevanje motilo življenjske 

cikle (razmnoževanje, selitve, prehranjevanje…) ptic, netopirjev, žuželk in drugih, predvsem nočno in 

večerno aktivnih živali (posreden, začasen vpliv). Ob gradbenih delih bo prišlo do povečane 

obremenjenosti okolja s hrupom in povečane prisotnosti človeka. To lahko moti vsakodnevni ritem 

živali in obrede kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in podobno (posreden, 

daljinski, začasen vpliv). Negativen vpliv zaradi hrupa bo deloval predvsem na sesalce in ptice. Na 

območju Gradaščice je prisotna vidra. Ker je vidra aktivna ponoči je pomembno, da se gradbena dela 

na območju habitata vidre ponoči ne izvajajo. Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje velik, zaradi 

izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Iztočni objekt bi v času visokih voda lahko predstavljal past za vidro. Vidram je zato treba preprečiti 

vstop v iztočni objekt. Ureditve Horjulke so predvidene sonaravno, Načrtovana je 25 m široka struga s 

pribrežnim pasom in osnovno strugo široko 6 do 12 m. Izvedla se bo v zemeljski obliki s sonaravno 

utrditvijo brežin Zaradi sonaravnih ureditev bo vpliv na živalstvo majhen. Vzdrževalna dela v in ob 

vodotokih v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi lahko imela, neposredne, daljinske in 

začasne vplive na populacije rib. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov omejitve časa vzdrževanja bodo 

vplivi majhni. Ob vzdrževalnih delih bo prišlo do povečane obremenjenosti okolja s hrupom in 

povečane prisotnosti človeka. To lahko moti vsakodnevni ritem živali in obrede kot so parjenje, 

razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in podobno (posreden, daljinski, začasen vpliv). 

Odstranjevanje vegetacije v času gnezdenja ptic bi lahko imelo, neposredne, daljinske in začasne 

vplive na populacije ptic. Ocenjujemo, da bo vpliv v času obratovanja velik, zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov pa bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Varovana območja 

V POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben vodnogospodarske ureditve posegajo z ureditvami 

Horjulke in Gradaščice. Poseg je umeščen v notranje cone kvalifikacijskih vrst potočni škržek, potočni 

piškur, blistavec, zlata nežica, navadna nežica, kapelj, velika nežica, pohra, kapelj, sulec in platnica. V 

notranjo cono kačjega potočnika ne posega, notranja cona prav tako ni na vplivnem območju posega, 

zato vplivov na to kvalifikacijsko vrsto ne bo. V času gradbenih del v strugi in na brežinah se bodo 

dolvodno sproščale suspendirane snovi, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe na dihalih 

kvalifikacijskih vrst (začasen, kratkotrajen, daljinski vpliv). Gradnja v času drstenja kvalifikacijskih 

vrst rib (v obdobju med 01.11. in 30.06) bi lahko zmotila potek razmnoževanja rib in s tem začasno 

vplivala na velikost lokalnih populacij (bi jih zmanjšala). Gradbena dela v vodotoku in na brežinah bi 

lahko onesnažila vodo z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene 

mehanizacije. Vpliv na krajinski park Polhograjski dolomiti bo posreden in daljinski zaradi povečane 

obremenjenosti okolja s hrupom in povečane prisotnosti človeka ob gradbenih delih. Na spomenik 
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oblikovane narave Pot spominov in tovarištva vpliva ne bo. Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje 

velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv nebistven (ocena C3). 

 

Ureditve Horjulke so predvidene sonaravno, Načrtovana je 25 m široka struga s pribrežnim pasom in 

osnovno strugo široko 6 do 12 m. Izvedla se bo v zemeljski obliki s sonaravno utrditvijo brežin Zaradi 

sonaravnih ureditev bo vpliv na kvalifikacijske vrste POO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben 

majhen. Vzdrževalna dela v in ob vodotokih v času drsti rib (v obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi lahko 

imela, neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije kvalifikacijskih vrst rib. Ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov omejitve časa vzdrževanja bodo vplivi majhni. Ob vzdrževalnih delih bo vpliv na 

krajinski park Polhograjski dolomiti zaradi povečane obremenjenosti okolja s hrupom in povečane 

prisotnosti človeka. Na spomenik oblikovane narave Pot spominov in tovarištva vpliva ne bo. 

Ocenjujemo, da bo vpliv v času obratovanja velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv 

nebistven (ocena C3). 

 

Naravne vrednote, EPO in biotska raznovrstnost 

V EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben ter NV Gradaščica in NV Horjulka vodnogospodarske 

ureditve posegajo z ureditvami Horjulke in Gradaščice. V času gradbenih del v strugi in na brežinah se 

bodo dolvodno sproščale suspendirane snovi, ki lahko povzročijo mehanske poškodbe na dihalih 

vodnih organizmov (začasen, kratkotrajen, daljinski vpliv). Gradnja v času drstenja rib (v obdobju 

med 01.11. in 30.06) bi lahko zmotila potek razmnoževanja rib in s tem začasno vplivala na velikost 

lokalnih populacij (bi jih zmanjšala). Gradbena dela v vodotoku in na brežinah bi lahko onesnažila 

vodo z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene mehanizacije. 

Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv 

nebistven (ocena C3). Ureditve Horjulke so predvidene sonaravno, Načrtovana je 25 m široka struga s 

pribrežnim pasom in osnovno strugo široko 6 do 12 m. Izvedla se bo v zemeljski obliki s sonaravno 

utrditvijo brežin Zaradi sonaravnih ureditev bo vpliv na EPO Ljubljanica - Gradaščica - Mali graben 

ter NV Gradaščica in NV Horjulka majhen. Vzdrževalna dela v in ob vodotokih v času drsti rib (v 

obdobju med 01. 11. in 30. 06) bi lahko imela, neposredne, daljinske in začasne vplive na populacije 

kvalifikacijskih vrst rib. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov omejitve časa vzdrževanja bodo vplivi 

majhni. Ocenjujemo, da bo vpliv v času obratovanja velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo 

vpliv nebistven (ocena C3). 

 

ZEMLJIŠČA 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo bo prišlo do poseganja na okoli 20 ha zemljišč po dejanski rabi. 

Od tega predstavlja površina lokacij za začasno odlaganje zemeljskih izkopov približno 1,4 ha. 

Površina preostalih ureditev, ki predstavljajo po večini trajno zasedbo površin pa znaša približno 19,4 

ha. Po končani gradnji se bo površina lokacij za začasno odlaganje viškov zemeljskih izkopov 

povrnila v prvotno dejansko rabo. Večinoma gre za trajne travnike, drevesa in grmičevje, njive in 

vrtove.  Med gradnjo bo prišlo do posega na približno 15,5 ha kmetijskih zemljišč po namenski rabi, 

kar predstavlja približno 80 % celotne površine posega. Od tega na približno 14,2 ha najboljših 

kmetijskih zemljišč (K1) in približno na 1,3 ha drugih kmetijskih zemljišč (K2). Večina med gradnjo 

trajno prizadetih zemljišča ima boniteto med 51 in 75 bonitetnimi točkami in sicer 9 ha, kar 

predstavlja dobrih 46 % celotne površine med gradnjo trajno prizadetih kmetijskih zemljišč. Ureditve 

v času gradnje, brez površine lokacij za začasno odlaganje zemeljskih izkopov, posegajo na površino 

približno 8,2 ha GERK, kar predstavlja 42 % površine ureditev. Predmetni GERKi pripadajo 30 

kmetijskim gospodarstvom (KMG-MID), ki s tem trajno izgubijo med 0,1 in 17,6  Možno je tudi 

onesnaženje kmetijskih zemljišč z naftnimi derivati in drugimi nevarnimi snovmi, v primeru nesreč z 

razlitjem nevarnih snovi. Verjetnost takega dogodka je zelo majhna.  Večjih gozdnih površin na 

območju posega ni. Na območju zadrževalnika Razori se gozd pojavlja le na območju sotočja potoka 

Ostrožnik z Gradaščico, znotraj zadrževalnika ob Gradaščici in ob cesti na levem boku zadrževalnika, 

ki povezuje Bokalce in Stransko vas. Gozd ima ekološko funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti. Zaradi 

tlačenja tal in s tem pritiska lahko pride posrednega negativnega vpliva na koreninski sistem drevja in 

do poškodb gozdnega roba. Posreden vpliv bi bil lahko izražen tudi v obliki oviranega dostopa do 
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gozdnih zemljišč ter zaradi povečanega prašenja. Povezani posegi se ne bodo izvajali na istem 

območju, prav tako z obravnavanim posegom tangirana kmetijska gospodarstva nimajo zemljišč na 

območju povezanih posegov. Zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med gradnjo ne bo 

prišlo. Ocenjujemo da bo vpliv gradnje na zemljišča zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

nebistven (razred C2).  

 

Med obratovanjem bo lahko prišlo do občasnega poseganja na okoli 58,5 ha zemljišč. Po dejanski rabi 

(MKGP, avgust 2018) gre večinoma za trajne travnike ter njive in vrtove. Večino površine bo med 

obratovanjem občasno zasedalo zaplavno območje zadrževalnika. Po kategorijah dejanske rabe so 

zemljišča, ki bodo med obratovanjem občasno prizadeta v več kot 48 % opredeljena kot trajni travniki, 

okoli 20 ha bo prizadetih še njiv in vrtov, kar predstavlja dobrih 34 % površine. Med obratovanjem bo 

lahko prišlo do poseganja na približno 58,5 ha kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 92 % zaplavnega 

območja zadrževalnika.  Od tega na približno 52 ha najboljših in 1,8 ha drugih kmetijskih zemljišč.  

Večina zemljišč (59,12 %), ki bo med obratovanjem začasno zaplavljena ima boniteto med 51 in 75 

bonitetnimi točkami, kar predstavlja dobrih 34 ha. Sledi bonitetni razred z boniteto med 76 in 100 

točkami in sicer dobrih 20 ha, kar pomeni dobrih 34 %. Na površini, ki bo v času obratovanja občasno 

in začasno zaplavljena je vrisanih dobrih 43 ha GERK, kar predstavlja približno 74 % zaplavnega 

območja zadrževalnika. Predmetni GERK pripadajo 27 kmetijskim gospodarstvom. Občasna 

prizadetost površin GERK teh kmetijskih gospodarstev bo med 0,2 in 77,6 %. Zemljišča, na katerih 

bodo zgrajeni nasipi, bodo trajno izvzeta iz kmetijske rabe. Pridelovalni potencial znotraj 

zadrževalnika ne bo spremenjen. Večino časa bo na območju zadrževalnikov možna normalna 

poljedelska in vrtnarska pridelava na prostem. Ob poplavnem dogodku, ki bo imel za posledico 

napolnitev oz. polnjenje zadrževalnika lahko pričakujemo škodo.  Po izvedbi vseh predvidenih 

posegov vpliva na gozdne površine ne bo. Vpliv obravnavanih ureditev na zemljišča med uporabo, 

obratovanjem in trajanjem posega je ocenjen kot zmeren (ocena C2), zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv nebistven. 

 

TLA 

Med gradnjo bo nastalo 134.700 m3 izkopov, od katerih bo rodovitna zemlja predstavljala 90.500 m3, 

ostali del zemeljskih izkopov pa 44.200 m3. Po posameznih fazah gradnje obravnavanih posegov v 

okviru ureditev 2 etape (prestavitev Horjulke, ureditve Gradaščice in ureditve Ostrožnika) bodo sicer 

začasno ostajali zemeljski izkopi (skupaj 16.400 m3), ki pa se bodo skoraj v celoti (razen tisti del 

okužen z dresnikom) uporabili za visokovodni nasip zadrževalnika Razori. Investitor bo večino 

zemeljskega izkopa, ponovno uporabil na istem gradbišču in sicer 130.300 m3 v nespremenjeni obliki 

kot vgradni material za nasipe na območju istega gradbišča. Za visokovodni nasip zadrževalnika 

Razori ne bo zadoščala količina zemeljskih izkopov nastalih na gradbišču obravnavanih posegov. Zato 

se bo pripeljalo zemeljske izkope iz začasnih lokacij za skladiščenje, ki bodo nastale pri izgradnji 

etape 1 za ureditev poplavne varnosti porečja Gradaščice ob Malem grabnu oz. kamnoloma Verd. 

Količina tega materiala bo 64.000 m3. Pri premeščanju zemeljskih izkopov znotraj gradbišč 

posameznih faz etape 2 ter pri vnosu zemeljskega izkopa iz začasnih lokacij za skladiščenje na 

območju etape 1 gre za investitorjevo ponovno uporabno zemeljskih izkopov na istem oz. drugem 

gradbišču, kjer je tudi sam investitor. Tak način ravnanja je skladen z drugim odstavkom 2. člena 

Uredbe o odpadkih (Ur. l., RS, 37/15, 69/15 in 129/20), nadalje skladno z drugim odstavkom 4. člena 

in s prvo alinejo drugega odstavka 8. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih (Ur. l. RS, št. 34/08) in tudi skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. 

l. RS, št. 34/08 in 61/11). Investitor mora skladno s drugo alinejo tretjega odstavka 4. člena Uredbe o 

ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08) dokazati, da zemeljski izkop, 

pridobljen z gradbenimi deli na gradbišču, ni onesnažen z nevarnimi snovmi, tako da bi se moral 

uvrstiti med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Šteje se, da 

zemeljski izkop iz prejšnjega odstavka ni onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti 

med nevarne gradbene odpadke v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, če je iz podatkov o 

sestavi zemeljskega izkopa ali iz analize zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami v skladu s 

predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, razvidno, da zemeljski izkop ni onesnažen z nevarnimi 
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snovmi tako, da bi se moral uvrstiti med nevarne gradbene odpadke (ker je količina izkopov večja kot 

30.000 m3). Investitor bo višek zemeljskega izkopa (4.400 m3), ki bo okužen z dresnikom obravnaval 

kot gradbeni odpadek in ga bo skladno s Seznamom odpadkov iz člena 7 Direktive 2008/98/ES, pod 

kodo št. 17 05 04, predal s strani ARSO pooblaščenemu zbiratelju oz. prevzemniku tovrstnih 

odpadkov. Seznam le teh se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. Za vnos po postopku R10 na lokaciji 

gramoznice Gameljne, kjer je predvideno odlaganje, mora le ta pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 

Med gradnjo lahko pride do onesnaženosti tal zaradi razlitja nevarnih snovi iz gradbene mehanizacije 

ali transportnih snovi v primeru nesreč ali pa kot izpiranje nevarnih snovi iz začasno skladiščenih 

zemeljskih izkopov, ki bi bili prekomerno onesnaženi (vendar niso, prav tako bodo prekriti s PE folijo) 

ali pa izpiranjem snovi iz drugih gradbenih odpadkov. Možno je tudi onesnaženje tal zaradi 

premeščanja zemeljskih izkopov na območju gradnje 2 etape in zaradi vnosa zemeljskih izkopov iz 

prve etape ureditve poplavne varnosti porečja Gradaščice. Analiza vzorcev sedimentov iz Gradaščice 

nad Ljubljano pokazala, da vrednosti prav tako ne presegajo mejnih vrednosti po Uredbi o mejnih, 

opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS 68/96), iz Gradaščice v 

Šujici da ni onesnažen z nevarnimi snovmi ter analize sedimenta iz Horjulke pa da glede na veljaven 

predpis zahtev za inertne odpadke, ki se odlagajo na odlagališče za inertne odpadke, vsebnosti 

izmerjenih parametrov kovin, ionov in DOC niso presežene. Rezultati analiziranih parametrov prav 

tako kažejo, da glede na veljaven predpis za vnos v tla po postopku R10 sediment kot predviden 

zemeljski izkop ni primeren zaradi preseganja vrednosti za parameter Hg. V visokovodni nasip 

zadrževalnika se bo vgrajeval višek zemeljskih izkopov ob Malem grabnu. V okviru PVO za VGU ob 

Malem grabnu so bile izvedene analize tal ob Malem grabnu na treh vzorčnih mestih (ERICO d.o.o. 

Velenje, 2015). Rezultati kemijskih analiz tal kažejo, da so izmerjene vrednosti pri dveh vzorcih 

skladne z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih nevarnih snovi v tleh (Ur. l. RS, št. 

68/96). Pri enem vzorcu pa so neznatno presežene mejne vrednosti za arzen (20,8 mg/kg suhih tal), 

vendar daleč od kritične vrednosti (mejna vrednost za arzen je 20 mg/kg suhih tal, kritična vrednost za 

arzen je 55 mg/kg suhih tal). V okviru istega PVO so bile izvedene tudi analize sedimenta v Malem 

grabnu (ERICO d.o.o. Velenje, 2015). Analiziran vzorec je bil sestavljen iz petih podvzorcev odvzetih 

vzdolž struge in brežin Malega grabna. Na osnovi ocene vrednotenja sediment ni opredeljen kot 

nevaren odpadek. Poleg zemeljskega izkopa iz brežin in struge Malega grabna se bo na območju 

obravnave vgrajeval tudi kamniti material iz kamnoloma Verd. Material bo neoporečen, saj 

neoporečnost in ustreznost vseh vgrajenih materialov in njihovo skladnost s projektom v fazi gradnje 

preverja gradbeni nadzor skladno s 10 točko 13. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 61/17, 72/17).  

Poleg zemeljskih izkopov bodo med gradnjo nastajale še naslednje vrste gradbenih odpadkov: biomasa 

(odstranjena vegetacija zaradi posegov), beton, železo iz rušitev mostov na Ostrožniku, odpadna 

embalaža, itd. Kot posledica izvajanja gradbenih del lahko nastanejo tudi drugi odpadki, zaradi 

nujnega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, ali pa kot posledica nepredvidenih dogodkov.  

Komunalni odpadki, ki bodo nastajali predvsem v kontejnerjih (npr. ostanki malice), se bodo zbirali v 

posebnem kontejnerju. Za odvoz teh odpadkov bo poskrbljeno v okviru rednega odvoza komunalnih 

odpadkov javne komunalne službe. Del zelenega odreza, ki pripada dresniku, se uniči s sežigom, 

oziroma predaja pooblaščenemu prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Druga možnost je, 

da se rastline zmulči in odloži na lokacijo vnosa viškov materiala, okuženega z dresnikom – 

gramoznico Gameljne. Odpadki, ki so po Uredbi o ravnanju z odpadki klasificirani kot nevarni 

odpadki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaženje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi. 

V primeru, da bodo ti nevarni odpadki nastali, bodo količine zelo majhne (servis strojne opreme se ne 

bo vršil na gradbišču), izjema bo v primeru nepredvidenih nesreč. Nevarne odpadke je potrebno v 

celoti oddati za to registriranemu (pooblaščenemu) odjemalcu. Seznam pooblaščenih zbiralcev, 

predelovalcev, odstranjevalcev, posrednikov, se nahaja na spletni strani ARSO: URL: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/. Obstaja tudi možnost onesnaženja tal pri 

premeščanju odpadkov iz evidentiranih divjih odlagališč na obravnavanem območju oz. v  njegovi 

neposredni bližini, od katerih naj bi bile nekatera obremenjena z nevarnimi odpadki. Zato je potrebno 

pred začetkom del divja odlagališča, skladno z zakonodajo s področja ravnanja z odpadki, ustrezno 

sanirati.  

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/
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Skupen vpliv med gradnjo je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv 

nebistven (ocena C2). Vpliv na tla je možen, v kolikor bi se v pregrado namestil neustrezen material. 

Pregrada in nasipi bi sčasoma zaradi večjih lokalnih zdrsov ob padavinah in neustrezne stabilnosti 

lahko popustili. V kolikor bodo elementi pregrad oz. nasipov, same pregrade in dovozne poti izvedeni 

strokovno in po projektni dokumentaciji ter bodo upoštevani vsi predvideni ukrepi in monitoring, 

ocenjujemo da bo sprememba geosfere po končanih zemeljskih in gradbenih delih in rekultivaciji zelo 

majhna. Po posegu bodo v času čiščenja vodotoka in grabelj (rešetk) nastajali predvsem nenevarni 

biološki odpadki, primerni za kompostiranje (veje, korenine, listje ipd.). Koliko bo teh odpadkov ni 

možno napovedati. Vpliv obravnavanih ureditev na tla med uporabo, obratovanjem ali trajanjem 

posega je ocenjen kot majhen (ocena C1), zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven.  

 

VODE 
 

Površinske vode 

Med izvedbo premostitvenih objektov ter med izvedbo vodnogospodarskih ureditev bi lahko, ob 

neprimernem ravnanju, prišlo do začasnih emisij v površinske vode. Zaradi uporabe betonskih 

materialov pri gradnji mostov in izvajanju vodnogospodarskih ureditev, bi lahko v primeru 

onesnaženja prišlo tudi do sprememb kislosti vode. V kolikor bodo na gradbišču tehnično brezhibni in 

vzdrževani delovni stroji in naprave, izlitja onesnaževal iz strojev ne bo. Če gradbena mehanizacija ne 

bo tehnično brezhibna, je možno razpršeno in počasno kapljanje onesnaževal v tla. V primeru 

nezgodnega dogodka, npr. razlitja večje količine dizelskega goriva in v kolikor bi odpovedali vsi 

varnostni ukrepi na gradbišču, bi prišlo do onesnaženja tangiranih površinskih vodotokov (Gradaščica, 

Horjulka, Ostrožnik), lahko pa tudi drugih vodotokov dolvodno. Med gradnjo je možen začasen vpliv 

na izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje 

kmetijskih in drugih površin na vodotoku Gradaščica. Skupen vpliv v času gradnje na površinske vode 

je ocenjen kot velik, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C3). Posegi bodo 

po zaključku del trajno spremenili hidromorfološke značilnosti tangiranih površinskih vodotokov, 

vendar ne v obsegu, da bi se spremenila kategorizacija vodotokov. Na obravnavanih vodotokih 

(Horjulka, Gradaščica in Ostrožnik) po zaključku posega, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bo 

prišlo do bistvenega poslabšanja hidromorfoloških elementov kakovosti.  Obstoječ hidrološki režim bo 

spremenjen le v času visokih vod, zveznost toka bo ohranjena. Z izvedbo posega se razmere za 

migracijo vodnih organizmov ne bodo spremenile (migracija bo omogočena). Povezava s podzemno 

vodo bo ohranjena. Na obravnavanih odsekih vodotokov bo prišlo do spremembe vzdolžnih in prečnih 

prerezov struge, strukture obrežnega pasu z vegetacijo in substrata. Spremembe vseh navedenih 

hidromorfoloških značilnosti lahko vplivajo na značilnosti habitata ter s tem na zgradbo in delovanje 

združb vseh vodnih organizmov (makrofitov, fitobentosa, bentoških nevretenčarjev in rib). 

 

V primeru neupoštevanja omilitvenih ukrepov, bi bil možen tudi vpliv na izvajanje pravic, dodeljenih 

z vodnim dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin na 

vodotoku Gradaščica. Skupen vpliv med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega na površinske 

vode je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo vpliv nebistven (ocena C2). 

 

Podzemne vode 

Vpliv na podzemne vode se bo lahko na lokalnem nivoju odražal na režimu napajanja in dreniranja 

vodonosnika ter na kemijskem stanju. Prestavitve in poglobitve strug vodotokov, ki lahko 

predstavljajo drenažno bazo za lokalne vodonosnike bodo tako vplivale predvsem na dinamiko 

nihanja, torej napajanja in dreniranja podzemne vode v teh vodonosnikih. Izgradnja zadrževalnikov in 

drugi posegi, kjer bo prihajalo do povišanih tlakov in posledično višjih odtokov vode v vodonosnik 

lahko poleg vpliva na dinamiko podzemne vode predstavlja tudi vpliv na kemijsko stanje podzemne 

vode zaradi izpiranja potencialnih onesnaževal v nezasičeni coni. Vpliv obravnavanih ureditev na 

stanje podzemne vode med gradnjo je ocenjen kot zmeren (ocena C2), zaradi izvedbe omilitvenih 

ukrepov bo vpliv nebistven. Vplivi posega na količinsko stanje podzemne vode bodo v času 
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obratovanja oziroma uporabe občasni in kratkotrajni. Izjema so prestavitve in poglobitve strug, kjer so 

vplivi na količinsko stanje trajni. Vplivi posega v času obratovanja na kemijsko stanje so občasni, so 

pa v primerjavi z vplivom na količinsko stanje bolj daljinski. Vpliv obravnavanih ureditev na stanje 

podzemne vode med obratovanjem je ocenjen kot zmeren, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo 

vpliv nebistven (ocena C2). 

 

ZRAK  

Zaradi zemeljskih in gradbenih del se bo med gradnjo povečalo prašenje z območja urejanja, dodatno 

bodo povečane emisije onesnaževal zaradi uporabe gradbene mehanizacije in transportnih sredstev. 

Med gradnjo se bo onesnaženost zraka predvsem zaradi prašenja povečala pri vseh stavbah v 

neposrednem vplivnem območju površin, namenjenih za gradnjo nasipov, gradnja bo časovno 

omejeno na delovne dneve in na dnevni čas. Emitirane količine onesnaževal, razen prašnih delcev se 

ne bodo bistveno povečale. Prašenje bo izrazito predvsem v obdobjih suhega in vetrovnega vremena. 

Onesnaženost zraka in prašenje med gradnjo bo omejeno na ožje območje obravnave. Delno se bo 

prašenje povečalo tudi ob javnih transportnih poteh med izkopnimi mesti in lokacijami izvedbe. 

Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje zmeren zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov pa bo vpliv 

nebistven (ocena C2). Presojane ureditve med obratovanjem ne bodo povzročale emisij v zrak. 

Predvideni poseg po izgradnji ne bo vplival na spremembo kakovosti zraka. Ocenjujemo, da skupnega 

vpliva med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega ne bo (ocena A). 

PODNEBJE 

V času gradnje bodo emisije toplogrednih plinov predvsem posledica obratovanja gradbene 

mehanizacije in transporta za potrebe gradbišča, glede na velikost posega in časa gradnje bodo emisije 

toplogrednih plinov zanemarljive. Ocenjujemo, da bo vpliv v času gradnje nebistven (ocena C1). 

Emisije toplogrednih plinov med obratovanjem ne bodo nastajale. Ocenjujemo, da skupnega vpliva 

med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega ne bo (ocena A). Zagotovo bo v prihodnosti prihajalo 

zaradi podnebnih sprememb do ekstremnih vremenskih pojavov, ki se bodo kazali tudi v povečanju 

pretočnih konic Q100. Glede na gradivo ARSO (dopis št. 35901-12/2018-2 z dne 7.3.2018. Podnebni 

scenarij za pojav ekstremnih pretokov s povratno dobo 100 let (Q100) za obdobje 2041 -2070 za 

zmerno optimističen scenarij RCP4.5.) je podana ocena spremembe pretoka (povečava) za 13% 

(mediana) in maksimalno do 40 %. Za ocenjeno spremembo pretoka v prihodnosti bo na nivoju PGD 

potrebno izvesti analizo stabilnosti pregrade in porušitveno analizo pregrade. 

 

MATERIALNE DOBRINE 

Na območju gradnje so najboljša kmetijska zemljišča, opredeljena po dejanski rabi kot trajni travniki. 

Med gradnjo bodo prizadeta tudi gozdna zemljišča. Vpliv na gozdna zemljišča je podrobneje 

predstavljen v poglavju Narava. Vpliv na enote kulturne dediščine je opredeljen podrobno v poglavju 

Kulturna dediščina. Med gradnjo je možen začasen vpliv na izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim 

dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih površin na vodotoku 

Gradaščica. Vpliv bo kratkotrajen in ob upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistven. Na območju 

gradnje ni objektov oz. območij za katere bi bile izdane koncesije za rabo vode in tudi ni 

vodovarstvenih območij. Ocenjujemo, da bo vpliv izvedbe posegov v času pripravljalnih del in 

gradnje zmeren, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pa ne bo bistven (ocena C2). Do kumulativnega 

vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju s obravnavanim posegom tangiranih 

zemljiščih umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi se ne bodo izvajali na istem 

območju, prav tako z obravnavanim posegom tangirana kmetijska gospodarstva nimajo zemljišč na 

območju povezanih posegov. Zato do kumulativnega vpliva s povezanimi posegi med gradnjo ne bo 

prišlo. Obstaja pa možnost kumulativnega vpliva na zemljišča zaradi drugega posega na 

obravnavanem območju, to je rekonstrukcije ceste. Ker gradnja ne bo potekala istočasno,  

kumulativnega vpliva ne bo (ocena A). Na območju zadrževalnika se po dejanski rabi nahajajo 

kmetijska zemljišča, večinoma trajni travniki. Glede na namensko rabo, so na območju zadrževalnika 

najboljša kmetijska zemljišča. Zemljišča v območju zadrževalnika bodo poplavljena le ob izrednih 

dogodkih, ob pojavu 100-letnih voda bo zadrževalni čas vode na območju 8-12 ur. Ocenjujemo, da bo 
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vpliv izvedbe posegov v času obratovanja zmeren, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov pa ne bo 

bistven (ocena C2). Do kumulativnega vpliva na zemljišča bi prišlo v kolikor bi se na območju s 

obravnavanim posegom tangiranih zemljišča umeščali še povezani in drugi posegi. Povezani posegi se 

ne bodo izvajali na istem območju, prav tako s obravnavanim posegom tangirana kmetijska 

gospodarstva nimajo zemljišč na območju povezanih posegov. Zato do kumulativnega vpliva s 

povezanimi posegi med obratovanjem ne bo prišlo. Obstaja pa možnost kumulativnega vpliva na 

zemljišča zaradi drugega posega na obravnavanem območju, to je rekonstrukcije ceste. Ker gre pri 

rekonstrukciji ceste za minimalen poseg v zemljišča, ocenjujemo da je kumulativni vpliv nebistven 

(ocena B). Ni predvideno, da bi se cesta odstranila, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le 

vzdrževale in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi enaki kot v času 

gradnje. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA 

Na robu visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori ob cesti Dobrova–Stranska vas se nahaja KD 

Kapelica matere božje (EŠD 17191). Med gradnjo bo možen vpliv v obliki vibracij, prahu, občasno 

oviranega dostopa in slabšega vizualnega izgleda okolice. Na območju najdišča posegi niso 

predvideni. Ureditve Horjulke bodo potekale v oddaljenosti ca 5 do 100 m od arheološkega najdišča. 

Možen bo površinski vpliv na najdišče, kot npr. gaženje z delovno mehanizacijo in tovornimi vozili, 

kar bo vplivalo posredno na podpovršinske arheološke ostaline. Poseg posega na območje 

arheološkega najdišča Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 9386) z ureditvami 

Ostrožnika s površino okoli 520,1 m2. Povečanje poplavne varnosti se bo zagotovila s povečanjem 

pretočnega prereza in izenačitvijo pretočnosti struge Ostrožnika skozi Stransko vas. Poseg posega na 

območje arheološkega najdišča Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge njive (EŠD 9426) 

z ureditvami visokovodnega nasipa za zadrževalnik Razori. Zadrževalnik Razori je zasnovan kot 

zemeljska pregrada. Normalni prečni profil nasipa je zasnovan s krono širine 3 m, na kateri je speljana 

utrjena pot, ki se lahko prepusti zatravitvi in brežinami v naklonu 1:3. Vpliv na enote kulturne 

dediščine bo med pripravljalnimi deli in gradnjo zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

nebistven  – ocena C2. Do kumulativnega vpliva bi lahko prišlo ob sočasni izvedbi obravnavanih 

protipoplavnih ukrepov in povezanih posegov, v kolikor bi se posegalo v iste enote kulturne dediščine. 

Obravnavani posegi in povezani posegi ne tangirajo istih enot KD zato do kumulativnih vpliva ne bo 

prišlo. Možen je vpliv v času visokih vod zadrževalnika Razori na temelje in statiko KD Kapelica 

matere božje (EŠD 17191), vendar je možno kapelico z ustreznimi tehničnimi ukrepi zaščititi. Na 

arheološka najdišča med obratovanjem ne bo vpliva. Vpliv med obratovanjem na KD bo majhen- 

ocena C1. Ni predvideno, da bi se cesta odstranila, vodnogospodarske ureditve se bodo po potrebi le 

vzdrževale in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi enaki kot v času 

gradnje.  

 

KRAJINA 

Vidna percepcija in krajinska značilnost prostora bo med pripravljalnimi deli in gradnjo zelo 

poslabšana. Iz robov naselij bodo opazna predvsem gradbena dela pri visokovodnem nasipu Razori. 

Vpliv bo neposreden in začasen, v obliki začasnih sprememb vidne podobe prostora zaradi razgaljenih 

površin, dovoznih poti, gradbenih strojev ipd. Ocenjujemo, da bo vpliv med pripravnimi deli in 

gradnjo na krajino zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C2). Povezani 

posegi in drugi posegi na območju bi imeli skupaj z obravnavanim posegom kumulativen vpliv, če bi 

se izvajali sočasno. Gre za prostorsko in časovno omejene posege, hkrati pa bodo izvedene tudi rešitve 

za krajinsko oblikovanje (prilagoditve brežin, sanacijske zasaditve). Kumulativnega vpliva ne bo.  

Kakovost bivalnega okolja območij, ki mejijo na nasipe, ima z vidika vrednotenja v okviru izgradnje 

zadrževalnikov nasprotujoča si kriterija. Medtem, ko bo z vidika varnosti pred poplavami na določenih 

poseljenih območjih, ki so zdaj ogrožena pred poplavami ocena ugodna, pa je z vidika percepcije 

samega prostora in razgledov proti dolini lahko ocenjena neugodno. Zadrževalnik Razori z vidika 

percepcije iz krajev, ki ležijo severno od njega, ne bo neugodno vplival, ker obstoječe živice že zdaj 

onemogočajo daljše poglede po dolini. Z vidika krajev, ki ležijo južno in ob od zadrževalniku (npr. 

Dobrova), pa je ocena manj ugodna. Na območju suhega zadrževalnika Razori je krajinsko-



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  256 

arhitekturna ureditev vezana na predvideno zasaditev na suhi strani nasipa in sanacijo obvodne 

vegetacije. S predvideno zasaditvijo ob visokovodnem nasipu suhega zadrževalnika bo doseženo 

zakritje vizualne izpostavljenosti višine nasipa pred pogledi iz bližnjih naselij Stranska vas, Dobrova 

ter Razori in iz glavnih cest v okolici nasipa. Ob severnem delu visokovodnega nasipa, kjer je 

predvidena regulacija struge potoka Ostrožnik, je predvidena zasaditev bolj členjena in redkejša in 

upošteva obstoječe krajinske vzorce. Južni del nasipa je bolj izpostavljen pogledom z glavne ceste in 

iz naselij Dobrova ter Razori, na tem delu  bo zasaditev manj členjena in kompaktnejša. Ob 

regulacijah in prestavitvah strug vodotokov je predvidena obvodna zasaditev.  Povezani in drugi 

posegi ne bodo umeščeni v neposredni bližini obravnavanih posegov. Ostale ureditve na vodotokih 

nad suhim zadrževalnikom bodo s krajinskimi ureditvami (prilagoditvami brežin, sanacijskimi 

zasaditvami) ohranjala obstoječe krajinske značilnosti območja. Kumulativnega vpliva ne bo.  

Ocenjujemo, da bo vpliv obratovanja na krajino zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

nebistven (ocena C2).   Ni predvideno, da bi se cesta odstranila, vodnogospodarske ureditve se bodo 

po potrebi le vzdrževale in obnavljale. V primeru, da bi se objekte vseeno odstranilo, bodo vplivi 

enaki kot v času gradnje.  

 

SPREMEMBE V SKUPNI OBREMENITVI OKOLJA 

 

Spremembe v skupni obremenitvi okolja so opredeljene kot spremembe, ki bodo posledica 

kumulativnega delovanja vplivov v PVO obravnavanih posegov ter povezanih in drugih posegov. V 

spodnjih odstavkih na kratko povzemamo ugotovljene spremembe v skupni obremenitvi.  

 

MED PRIPRAVLJALNIMI DELI IN GRADNJO 

 

Skupni vpliv, ki se odraža kot kumulativni vpliv obravnavanega posega z povezanimi in drugimi 

posegi bo med pripravljalnimi deli in gradnjo prisoten na naslednje dejavnike okolja: podzemne vode 

in kulturno dediščino. Na ostale dejavnike skupnega vpliva ne bo, saj se povezani in drugi posegi ne 

bodo izvajali sočasno s presojanim posegom. 

 

Podzemne vode 

V okviru povezanih posegov je potrebno predvideti, da bodo poglobitve in prestavitve strug 

vodotokov še bolj kot na podzemno vodo lahko vplivale tudi na površinske vode; posebej na njihovo 

kemijsko stanje. V času gradnje lahko prihaja do povišanih obremenitev podzemne vode tudi zaradi 

sočasnih aktivnosti na vodotokih (prestavitve, poglobitve, regulacije,...) in aktivnosti ob izgradnji 

visokovodnega nasipa in pretočnih objektov zadrževalnika. Kumulativne vplive na segment 

podzemnih vod ocenjujemo kot nebistvene (B). 

 

Kultura 

Do kumulativnega vpliva na enote kulturne dediščine bi prišlo v primeru hkratnega poseganja s PVO 

predvidenih posegov in povezanih posegov v iste enote kulturne dediščine. Do kumulativnega vpliva 

bi lahko prišlo ob sočasni izvedbi obravnavnih protipoplavnih ukrepov in povezanih posegov ter 

drugih posegov na območju, v kolikor bi se posegalo v iste enote kulturne dediščine. Obravnavani 

posegi in povezani posegi ne tangirajo istih enot KD, na isto enoto KD kot obravnavan poseg pa 

posega drug poseg na območju prenosni plinovod M3/1 Kalce-Vodice, zato bo prišlo do 

kumulativnega vpliva na arheološkega najdišča Dobrova pri Ljubljani - Arheološko območje Dolge 

njive (EŠD 9426). Za zmanjšanje vpliva bo potrebno izvesti (skladno z DPN za plinovod Kalce-

Vodice) predhodne arheološke raziskave pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja k PGD za 

plinovod Kalce-Vodice. Kumulativen vpliv na enote kulturne dediščine bo med pripravljalnimi deli in 

gradnjo zmeren in zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov nebistven (ocena C2). 
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MED UPORABO, OBRATOVANJEM ALI TRAJANJEM POSEGA 

 

Skupni vpliv, ki se odraža kot kumulativni vpliv obravnavanega posega z povezanimi in drugimi 

posegi bo med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega prisoten na naslednje dejavnike okolja: 

naravo in površinske vode. Na ostale dejavnike skupnega vpliva ne bo ali pa bo vpliv pozitiven. 

 

Narava 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Plinovod bo potekal po kmetijskih površinah, pod površjem, 

zato trajnih vplivov na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe ne pričakujemo. Prečkanje Gradaščice bo 

izvedeno s podvrtanjem, zato negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva 

obravnavanega posega in plinovoda ne bo. Kumulativni vpliv na rastlinstvo, živalstvo in habitatne tipe 

bo imela izgradnja še preostalih ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec (Uradni list, št. 72/13, 3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter 

omilitvenih ukrepov predpisanih v presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice 

(povezani posegi) in ostalega posega na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev 

omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena C3). 

 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato 

negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na varovana območja bo imela izgradnja povezanih posegov oziroma še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 

 

Na obravnavanem območju je načrtovana gradnja plinovoda M3/1 Kalce-Vodice. Plinovod bo potekal 

vzporedno z obstoječim plinovodom M3. Prečkanje Gradaščice bo izvedeno s podvrtanjem, zato 

negativnih vplivov ne pričakujemo. Kumulativnega vpliva obravnavanega posega in plinovoda ne bo. 

Kumulativni vpliv na naravne vrednote, EPO in biotsko raznovrstnost bo imela izgradnja še preostalih 

ureditev, predvidenih z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list, št. 72/13, 

3/17). Z upoštevanjem omilitvenih ukrepov v tem poročilu ter omilitvenih ukrepov predpisanih v 

presojah preostalih etap za poplavno varnost porečja Gradaščice (povezani posegi) in ostalega posega 

na območju-plinovod M3/1, bo kumulativni vpliv ureditev omiljen do te mere, da ne bo bistven (ocena 

C3). 

 

Površinske vode 

Kumulativni vplivi bodo sicer prisotni, saj se bodo v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov in 

drugih posegov na obravnavanem območju, posegi izvajali na istem vodnem telesu površinske vode, 

vendar so v projekte že vključeni ustrezni ukrepi, ki bodo kumulativne vplive ustrezno zmanjšali. V 

kolikor se bodo izvedli vsi ustrezni omilitveni ukrepi v okviru izvedbe s posegom povezanih posegov 

in drugih posegov na obravnavanem območju, bo kumulativen vpliv na površinske vodotoke 

nebistven. Ocenjujemo, da bo vpliv nebistven (ocena B). Sinergijskih vplivov ne bo. 

 

 

 

 

 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  258 

 

SPREMEMBE V CELOTNI OBREMENITVI OKOLJA 

 

Ocena vplivov celotne obremenitve okolja je podana v spodnji tabeli.  

 
Tabela 90: Ocene po posameznih dejavnikih okolja 

Dejavnik okolja Ocena 

Med pripravljalnimi deli 

in gradnjo 

Med obratovanjem 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

Hrup C2 A 

Zrak C2 A 

Vibracije C1 A 

Poplavna in erozijska varnost C1 A 

Pitna voda A A 

NARAVA 

Živalstvo, rastlinstvo in HT C3 C3 

Varovana območja C3 C3 

NV, EPO in biotska 

raznovrstnost 

C3 C3 

ZEMLJIŠČA C2 C2 

TLA C2 C1 

VODE 

Površinske vode C3 C2 

Podzemne vode C2 C2 

ZRAK C2 A 

PODNEBJE C1 C1 

MATERIALNE DOBRINE C2 C2 

KULTURNA DEDIŠČINA C2 C1 

KRAJINA C2 C2 

 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  259 

 

10.6. UKREPI ZA PREPREČITEV, ZMANJŠANJE ALI ODPRAVO 

NEGATIVNIH VPLIVOV POSEGA NA OKOLJE 

 

Pri podajanju omilitvenih ukrepov smo navedli katera zakonodaja je osnova omilitvenemu ukrepi. V 

kolikor ni navedbe zakonodaje omilitven ukrep izhaja iz presoje in ima osnovo v strokovnih znanju in 

izkušnjah izdelovalcev poročila o vplivih na okolje. 

 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 

 

HRUP 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja mora izvajalec gradbenih del zagotoviti, da obremenitev s 

hrupom med gradnjo ne bo presegala predpisanih mejnih vrednosti kazalcev hrupa oz. zagotoviti 

ustrezne ukrepe. Osnovni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom med gradnjo so: 

o omejitev emisije hrupa na viru (emisijske norme za naprave in transportna sredstva, 

prilagojena tehnologija gradnje), 

o delna časovna omenitev gradnje in transporta. 

Splošni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve s hrupom v času gradnje so naslednji: 

o uporaba delovnih naprav, gradbenih strojev, ki so ki so izdelane v skladu z zahtevami 

Pravilnika o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in Direktive 2000/14/EC; 

o časovna omejitev obratovanja gradbišč: 

o obsežnejša gradbena dela na odprtih površinah (vsa dela, kjer obratuje težka gradbena 

mehanizacija (bagri, buldožerji) in običajno vključujejo predvsem zemeljska dela) lahko 

v splošnem potekajo le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro ter v 

soboto med 6. in 16 uro, 

o gradbena dela v bližini stavb z varovanimi prostori in s povečanimi impulznimi 

karakteristikami (rušitve mostov, pilotiranje) lahko potekajo le med delovniki v dnevnem 

obdobju med 8. uro in 16. uro, 

o časovna omejitev transporta materiala: 

o transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem 

omrežju naj poteka le med delovniki v dnevnem obdobju med 6. uro in 18. uro ter v 

soboto med 6. in 16 uro, 

o prevoz gradbenega in viškov izkopnega materiala je treba voditi po najkrajših možnih poteh, 

po državnih cestah višjega ranga, ki v čim manjši meri potekajo skozi poseljena območja. 

o Ukrepi, ki izhajajo iz presoje 

V okviru presoje je izkustveno predlagan omilitveni ukrep, ki dodatno zmanjšuje obremenitev okolja z 

hrupom med gradnjo: 

o Izvedba pilotiranja se izvaja z uvrtanjem pilotov namesto zabijanja 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Po izvedbi posega omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 
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EMISIJE V ZRAK, KI LAHKO VPLIVAJO NA ZDRAVJE LJUDI 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Upošteva naj se ukrepe, predpisane v poglavju 7.6 Zrak. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

VIBRACIJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

Splošni omilitveni ukrepi za zmanjšanje obremenitve okolja z vibracijami med gradnjo so: 

• časovna omejitev obratovanja gradbišč in transporta: 

- gradbena dela na odprtih površinah lahko v splošnem potekajo le v dnevnem času med 6. in 18. 

uro (običajna gradnja), 

- gradbena dela s povečanimi impulznimi karakteristikami (rušitve mostov, pilotiranje) lahko 

potekajo le v dnevnem času med 8. in 16. uro (impulzivni viri hrupa), 

- transport gradbiščnega in viškov izkopnega materiala na gradbišče po javnem cestnem omrežju 

naj poteka le v dnevnem času med 6. in 18. uro, 

- transport po gradbiščnih poteh naj poteka le v dnevnem obdobju med 6. in 18. uro. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje 

V okviru presoje je izkustveno predlagan omilitveni ukrep, ki dodatno zmanjšuje obremenitev okolja z 

vibracijami med gradnjo: 

- Izvedba pilotiranja se izvaja z uvrtanjem pilotov namesto zabijanja 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

POPLAVNA IN EROZIJSKA VARNOST 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• V PGD naj se predvidi etapnost gradnje na način, ki zagotavlja največjo možno mero varnosti pred 

poplavami med gradnjo. Izvedba gradbenih del, ki bi v primeru povečane količine padavin lahko 

pomenila poslabšanje poplavne varnosti širšega območja, naj se izvede v sušnem delu leta. Za 

izvedbo je zadolžen investitor. Ukrep pri pripravi načrta gradbišča in med gradnjo upošteva 

izvajalec gradbenih del. Upoštevanje ukrepa se preverja v času nadzora gradbišč. 

• Med gradnjo je treba spremljati napoved intenzivnih padavin. V primeru razglasitve oranžnega ali 

rdečega alarma ARSO mora izvajalec del pripraviti predlog interventnih ukrepov za zmanjšanje 

vplivov morebitnega poplavnega vala na gradbišče in širšo okolico, ki jih potrdita nadzor in 
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investitor. Za izvedbo ukrepa je zadolžen izvajalec gradbenih del, ki mora redno spremljati 

napovedi ARSO. Upoštevanje ukrepa se preverja v času nadzora gradbišč.  

• V primeru razglasitve oranžnega ali rdečega alarma ARSO za padavine mora izvajalec del 

pripraviti predlog interventnih ukrepov za dodatno varovanje brežin in nasipov z namenom 

preprečitve plazenja tal, ki jih potrdita nadzor in investitor. Za izvedbo ukrepa je zadolžen 

izvajalec gradbenih del, ki mora redno spremljati napovedi ARSO. Upoštevanje ukrepa se preverja 

v času nadzora gradbišč. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Po nastopu poplav je treba opraviti pregled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimente in 

morebitne odpadke vzdolž vodotokov na obravnavanem območju. Za izvedbo je zadolžen 

investitor oz. območni upravljavec z vodami Direkcije Republike Slovenije za vode (Uredba o 

DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• V fazi izdelave Obratovalnih navodil za zadrževalnik Razori je potrebno dodatno analizirati in 

določiti upravljanje z zaporničnimi objekti na sami pregradi. Ukrepe v času izdelave PZI izvede 

projektant. Nadzor vrši investitor. Soglasodajalec preveri upoštevanje ukrepov pred izdajo 

uporabnega dovoljenja. 

 

• Po izvedbi posega je treba za zagotavljanje poplavne varnosti izvedene vodnogospodarske ukrepe 

ustrezno vzdrževati v skladu z Uredbo o načinu izvajanja obveznih državnih gospodarskih javnih 

služb na področju urejanja voda in o koncesijah teh javnih služb (Uradni list RS, št. 109/10, 98/11, 

102/12, 89/14 in 47/17). Za izvedbo je zadolžen investitor oz. območni upravljavec z vodami 

Direkcije Republike Slovenije za vode. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

PITNA VODA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

NARAVA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Gradbišča naj se izven naseljenih območij ne osvetljuje (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 

3/17). 

 

• V fazi podrobnejšega projektiranja naj se načrtuje ravnanje z viški izkopanega materiala tako, da 

bodo začasne lokacije izkopanega materiala ter gradbenega materiala ali odpadkov umeščene izven 

območij z naravovarstvenim statusom in izven površin prednostnih habitatnih tipov (Uredba o 

DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  
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• Čas izvajanja gradbenih del naj se prilagodi tako, da ne bo motilo ptic pri gnezdenju, drugih živali 

pa pri paritvi in vzreji mladičev. Intenzivna gradbena dela, ki povzročajo visoko obremenjenost 

območja s hrupom, naj se izven naseljenih območij opravijo od 1. julija do 30. decembra. Gradbena 

dela naj se ponoči ne izvajajo (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Gradbena dela, ki vplivajo na kakovost vode, naj se izvajajo izven drstne dobe v vodotoku 

prisotnih ribjih vrst. Gradbena dela so možna od 1. julija do 31. oktobra (Uredba o DPN, Uradni 

list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Posegi v vode naj bodo prostorsko in časovno omejeni in z minimalnim vnosom snovi v vodo. 

Celotno plast rodovitne zemlje je potrebno previdno odstraniti, tako da se ne sipa v vodo. Med 

gradbenimi deli je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Prepreči se onesnaženje vode s cementnim mlekom, olji, gorivi ali drugimi strupenimi snovmi. 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Pred začetkom izvajanja gradbenih del v Ostrožniku naj se na celotni regulaciji, vključno z 

izlivnim delom v Gradaščico, izlovijo osebki navadnega škržka in se jih preseli najmanj 200 m 

višje od načrtovanega posega (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Približno 14 dni pred začetkom izvajanja gradbenih del za regulacijo Ostrožnika v Stranski vasi naj 

se na območju predvidenih del izlovi osebke navadnega škržka (Unio crassus) in se jih preseli višje 

od predvidenega posega, in sicer na sotočje Ostrožnika in Čepskega grabna. Prav tako naj se 

osebke navadnega škržka izlovi in preseli gorvodno približno 14 dni pred začetkom 

vodnogospodarskih gradbenih del za izvedbo visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori (ureditev 

izpusta Gradaščice, preusmeritev iztoka Ostrožnika nad zaporničnim objektom, opustitev izlivnega 

odseka Ostrožnika). V kolikor bo za sanacijo regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika 

Razori potrebno poseganje v strugo Gradaščice, naj se tudi na tem delu 14 dni pred poseganjem v 

strugo izlovi osebke navadnega škržka in jih preseli gorvodno, na območje, kjer dela ne bodo 

potekala. V kolikor bi se dela na istem območju izvajala v med sabo dalj časa (npr. 1 leto) ločenih 

etapah, naj se škržke izlovi vsakokrat pred posamezno etapo gradbenih del. Pri izvedbi ukrepa 

mora obvezno sodelovati biolog.  

 

• Izvajalec del mora o predvidenem času izvajanja del, ki lahko vplivajo na kakovost vode v 

vodotokih, pravočasno obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja (14 dni pred začetkom 

del), da lahko izvede ali organizira izvedbo intervencijskega odlova rib na predvidenem območju 

posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten. Če bodo dela potekala etapno in daljše 

časovno obdobje, mora izvajalec oz. investitor obvestiti pristojnega izvajalca ribiškega upravljanja 

o predvidenih delih ob vsakem novem posegu v strugo, tako da se lahko intervencijski odlovi po 

potrebi opravijo pred vsakim novim posegom v strugo vodotoka.  

 

• Vsa betoniranja morajo biti opravljena »v suhem«, kar pomeni vodotesno opaženje prostorov, kjer 

se bo vgrajeval beton. 

 

• Sanacija regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika Razori: Dela naj se v največji možni 

meri izvajajo z roba ceste, oz. poti. Delavnih strojev naj se ne postavlja v območje struge. Dela naj 

se izvaja tako, da za dostopanje do brežin ne bo potrebno dodatno izsekavanje lesne vegetacije.  

 

• Odstranjevanje lesne vegetacije naj se opravlja izven vegetacijske sezone (posek naj se opravi od 

začetka oktobra do konca februarja). Posek lesne vegetacije na območju gradbenih del naj bo 



PVO PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE - ETAPA 2                        

 

                                                                  Aquarius d.o.o. Ljubljana  263 

minimalen, da še omogoča izvedbo gradnje. Vso lesno vegetacijo, katere posek ni nujen, naj se 

pred vplivi zaščiti z gradbiščno ograjo.  

 

• Izvajalec del mora v času gradnje preprečiti širitev tujerodne vrste dresnika (Fallopia sect. 

Reynoutria) v naravno okolje in izvajati ukrepe za zmanjševanje vitalnosti sestojev na obstoječih 

rastiščih. Na podlagi ugotovitev, podanih v poročilu Biotehniške fakultete »Ravnanje z zemljino, v 

kateri je prisoten japonski dresnik, pri odlaganju na lokaciji bivše gramoznice Gameljne za vzhodni 

del ŠG-471« (Pintar, 2017) podajamo sledeče ukrepe, za ravnanje z invazivnim dresnikom.  

o Pred začetkom gradnje se območje, na katerem je prisoten dresnik, pokosi, in sicer še pred 

začetkom nastajanja semen (pred septembrom). Rastline se pokosi 10 cm nad tlemi, nadzemne 

dele pa ustrezno odstrani. Najboljša metoda je sežig, oziroma predaja pooblaščenemu 

prevzemniku oz. predelovalcu tovrstnih odpadkov. Druga možnost je, da se rastline zmulči in 

odloži na lokacijo vnosa viškov materiala, okuženega z dresnikom – gramoznico Gameljne.  

o Rodovitno zemljo se lahko uporabi za rekultivacijo gramoznice Gameljne. Rodovitno plast 

zemlje se odkoplje in na lokaciji preseje z uporabo mrež z velikostjo odprtin od 5 x 5 do 10 x 

10 cm. Ostanki dresnika, ki se jih pridobi po sejanju, se predajo pooblaščenemu zbiralcu 

tovrstnih odpadkov, ki jih preda v sežig. Za sežig tega materiala v Sloveniji še ni 

registriranega podjetja, zato je potreben izvoz v tujino.  

o Globlje plasti z dresnikom okuženih zemeljskih izkopov (nerodovitni del) se odpelje na 

posebej za to določeno lokacijo vnosa viškov materiala – gramoznico Gameljne. 

o Gradbišče je treba organizirati na način, da v stik z dresnikom pride le mehanizacija, potrebna 

za njegovo odstranjevanje. Vsa vozila in stroji se pred premikom na drugo lokacijo ustrezno 

očistijo, da ni možen prenos ostankov rastlinskega materiala. 

o Transport rastlinskih delov dresnika in okuženih zemeljskih izkopov je treba izvajati v pokritih 

vozilih, oz. na način, da delci zemlje ali rastlin ne morejo padati iz vozil. Paziti je treba tudi, 

da se prepreči sipanje z dresnikom okužene zemlje ali košenih ali zmulčenih delov dresnika v 

vodotok in njegovo razširjanje dolvodno. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• V okviru vzdrževalnih del je dopustno le čiščenje tiste vegetacije na brežinah in strugah, ki 

zmanjšuje pretočnost vodotoka. Visokodebelna drevesa in grmovja, ki senčijo vodo, se morajo 

ohranjati. Ohrani naj se tudi čim večje število grmov nad tolmuni, čeprav veje segajo tudi v vodo. 

Kjer je voda enakomerno globoka, naj si sledijo osenčeni in osončeni pasovi struge. Vzdrževalna 

dela so možna od 1. julija do 31. oktobra (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Vzdrževalna dela za zagotavljanje pretočnosti struge vodotokov se izvajajo tako, da se na bregu 

ohranja zdrava visokodebelna obrežna vegetacija. Odstranjevanje vegetacije v času vzdrževalnih 

del se izvede izven vegetacijskega obdobja (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Sedanji izlivni odsek Ostrožnika, ki bo opuščen, naj se sonaravno preoblikuje v opuščen rokav 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Začasne lokacije odkopnega in gradbenega materiala je treba sanirati in povrniti v prvotno stanje 

(Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17; Uredba o habitatnih tipih, Uradni list RS, št. 

112/03, 36/09 in 33/13). 

 

• Zadrževalnik Razori: Iztočni objekt mora omogočati gorvodno in dolvodno prehodnost ribam in 

drugim vodnim organizmom. Prehod v podslapje talnega izpusta naj se izvede tako, da bo ob vseh 

vodostajih Gradaščice potopljen, talni prag na zaključku podslapja pa naj bo izveden brez stopnje. 

V kolikor prehodnost za ribe ne more biti zagotovljena na omenjeni način, se uredi ribja steza. 

Zadrževalni prostor mora biti urejen tako, da se z umikom visoke vode lahko umaknejo tudi ribe 
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(Smernice Zavoda za ribištvo Slovenije, št.: 04-2-49/4, z dne 08.06.2004). Grablje za zadrževanje 

plavin morajo biti dovolj široke, da se med rešetke ne ujamejo vodni organizmi (ribe, dvoživke…). 

Pri nadaljnjem načrtovanju vseh ureditev zadrževalnega objekta naj sodeluje strokovnjak za ribe. 

Preprečiti je treba, da iztočni objekt z zapornico postane past za kopenske živali, predvsem vidro. 

Vidri in drugim kopenskim živalim je treba preprečiti vstop v iztočni objekt. Na obeh straneh 

iztočnega objekta je treba namestiti primerno mrežo. Vidri in drugim kopenskim živalim je treba 

omogočiti varen prehod preko nasipa v liniji vodotoka, z ustrezno avtohtono drevesno-grmovno 

zasaditvijo. Pri nadaljnjem načrtovanju zadrževalnega objekta naj sodeluje strokovnjak za vidro. 

 

• Regulacija Horjulke dolvodno od ceste Ljubljana-Dobrova: Na delu, kjer je predviden oporni zid iz 

armiranega betona, naj se v temelje zidu na vsakih 10 do 20 m vgradi luknje (0,3 m višine, 0,3 - 0,5 

m globine in 1 m dolžine), ki bodo služile kot ribja skrivališča. Pri oblogi opornega zidu z 

lomljencem naj beton ne prekriva zunanje tretjine kamnov (globoke fuge). Kjer je predvidena 

kamnita zložba iz lomljenca naj fuge ne bodo zabetonirane, temveč zapolnjene z zemljo in zasajene 

z vrbovimi potaknjenci. Potaknjence naj se zasaja v žepe v šopih. Na mestih, kjer bo obstoječa 

struga Horjulke deloma zasipana, naj se zasip zasadi z grmovnimi in drevesnimi vrstami (bela vrba, 

veliki jesen). Ohrani naj se naravno dno struge. Dno naj ne bo poravnano, temveč naj se izvede v 

obliki dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza. Pri 

vseh utrjevanjih brežin naj se v temelje zložbe na nivoju nizkih vod izmenično ali obojestransko na 

10 do 20 m na vsaki strani vgradi motilce vodnega toka (večje skale samice 1-2 m3, lahko po tri 

skupaj ali lesene bočne odbijače ali delne pragove. Začetni in zaključni talni prag naj bosta 

izvedena tako, da bo omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno in dolvodno. 

 

• Pri nadaljnjem načrtovanju vseh ureditev Horjulke naj sodelujeta strokovnjak za ribe in strokovnjak 

za vidro. 

 

• Nasip ob Horjulki gorvodno od ceste Horjul-Dobrova-Ljubljana: Takoj po zaključku gradbenih del 

naj se izvede sanacijska zasaditev z drevesno-grmovno živico ob nasipu ob Horjulki v skladu z 

načrtom krajinske arhitekture.  

 

• Sanacija regulacije Gradaščice na območju zadrževalnika Razor in vzdrževalna dela na strugi 

Gradaščice na območju dolvodno od zadrževalnika Razori: Obrežna vegetacija naj se razredči le 

toliko, kolikor je nujno potrebno za zagotavljanja poplavne varnosti območja, da se zagotovi 

zadostna osenčenost struge. Če je mogoče, naj se redčenje vegetacije in odstranjevanje odmrle 

vegetacije opravi izmenično na levem bregu v enem letu in na desnem bregu v drugem letu. 

Odstranjeno odmrlo vegetacijo naj se takoj nadomesti z novo zasaditvijo. Potaknjence naj se zasaja 

v žepe v šopih. Pri obnovi obrežnih zavarovanj naj se prednostno uporabljajo rešitve brez kamna 

(leseni piloti, prečna bruna, vrbovi popleti, mreže in podobno). Uporaba kamna naj bo omejena na 

najbolj izpostavljene dele struge. Betoniranje ni dopustno. Ureditev brežin naj posnema naravno 

oblikovanost in strukturo brežin, izvedene naj bodo v izrazito neporavnani obliki. Kamni v stalno 

omočenem delu struge naj se polagajo tako, da so zunanje površine kamnov zložene previsno in se 

pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe. Kjer je možno, naj se ohranja obstoječo strugo, brežine in 

obrežno vegetacijo. Obnovljene nizke stopnje naj bodo oblikovane sonaravno in tako, da bo 

omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno in dolvodno (Smernice Zavoda za ribištvo 

Slovenije, št.: 04-2-49/4, z dne 08.06.2004, št. 04-2-320/3 z dne 18.01.2007, št. 420-19/2010/2 z 

dne 05.03.2010).  

 

• Regulacija Ostrožnika v Stranski vasi: Dno naj ne bo poravnano, temveč naj se izvede v obliki 

dvojnega trapeza, tako da bo pri nizkih pretokih voda tekla znotraj spodnjega trapeza. Talne 

pragove naj se načrtuje in izvede tako, da bo omogočena prehodnost za vodne organizme gorvodno 

in dolvodno. Ureditev brežin naj posnema naravno oblikovanost in strukturo brežin, izvedene naj 

bodo v izrazito neporavnani obliki. Kamni v stalno omočenem delu struge naj se polagajo tako, da 
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so zunanje površine kamnov zložene previsno in se pod previsi ustvarijo skrivališča za ribe. Skale v 

betonu naj se uporabijo le, če je to res nujno zaradi erozije. Beton naj ne prekriva zunanje tretjine 

kamnov (globoke fuge). Povsod naj se ohranja naravno dno struge. Odstranjeno obvodno 

vegetacijo naj se takoj nadomesti z novo zasaditvijo. Potaknjence naj se zasaja v žepe v šopih. V 

krajinsko-arhitekturnem načrtu naj se podrobneje določi sanacija z drevesnimi vrstami. Pod novimi 

mostovi naj se načrtuje suhe, ravne police za prehajanje vidre.  

 

• Zasaditve lesne vegetacije je treba ustrezno vzdrževati in morebitne odmrle sadike nadomestiti z 

novimi. Preprečiti je treba zaraščanje z invazivnimi tujerodnimi rastlinskimi vrstami, še posebej 

japonskim dresnikom. Na delih, kjer japonski dresnik ni prisoten, naj se za vzdrževalna dela 

uporablja očiščene stroje.  

 

• Izven naseljenih območij naj se ne načrtuje nove javne razsvetljave objektov (cest). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

ZEMLJIŠČA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Dostop za vzdrževanje visokovodnega nasipa in do njivskih površin na območju zadrževalnega 

prostora se zagotovi z dvema deviacijama poljskih poti preko nasipa. Za ukrep je zadolžen 

investitor in izvajalec del (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec (Uradni list 

RS, št. 72/13 in 3/17).  

 

• V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – 

ZKme-1D in 79/17) in Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) je treba zagotoviti 

naslednje ukrepe: 

o Zagotovi se čim manjše poseganje v kmetijska zemljišča zunaj predvidenih ukrepov 

o Zagotovijo se dostopi do kmetijskih zemljišč v času gradnje in po njej; preprečijo se 

nekontrolirani prevozi po kmetijskih zemljiščih; poljske poti se po gradnji obnovijo.  

o Rodovitni del tal se deponira ločeno z namenom ponovne uporabe v okviru krajinsko-

arhitekturnih ureditev.  

o Gradbena dela se izvajajo v času, ko so škode na pridelkih lahko najmanjše (pred setvijo, po 

spravilu).  

o Kmetijska zemljišča je po posegu treba vrniti v prvotno stanje, če to ni izvedljivo, je treba 

plačati odškodnino v skladu s predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.  

o Lokacije viškov materialov ne smejo posegati na kmetijska zemljišča in gozd oz. se zaradi njih 

potencial kmetijskih zemljišč ne sme zmanjšati. Ne velja za območje načrtovanih lokacij za 

odlaganje viškov materialov.  

o Preprečiti je potrebno onesnaženje in mešanje horizontov tal. Ves rodoviten del tal na območju 

predvidenih posegov je potrebno predhodno odstraniti in ga po zaključku del ponovno 

uporabiti za zasipavanje nasipov in brežin z rodovitno zemljo ali uporabo za sanacijo drugih 

slabših kmetijskih zemljišč.  

 

• Skladno s Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih 

lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) je treba čas sečnje in spravila 

je prilagoditi biološkemu utripu gozda. Če je le mogoče, se sečnja opravi zunaj vegetacijske dobe 

oziroma v času, ko se najmanj vznemirjajo prosto živeče živali.  
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Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• V skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12, 27/16, 27/17 – 

ZKme-1D in 79/17) in Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) je treba takoj po neurjih, 

kadar je zadrževalnik v funkciji, opraviti ogled terena in odstraniti vse naplavine, mulj, sedimente 

in morebitne odpadke ter zemljišča vzpostaviti v prvotno stanje, ob morebitni škodi na kmetijskih 

pridelkih pa jo povrniti po predhodni oceni škode.  

 

• Po potrebi je treba po obsežnejših poplavah izvesti tudi monitoring tal.  

 

• Za zmanjšanje vpliva bi moral investitor z lastniki in najemniki kmetijskih zemljišč na območju 

zaplavljanja skleniti sporazume, v katerih bo opredeljeno tudi nadomestilo za škodo zaradi uničenja 

ali zmanjšanja pridelka na kmetijskih zemljiščih ob škodnem poplavnem dogodku. Ukrep izvaja 

investitor oz. upravnik zadrževalnika (Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje 

poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17, 29. in 40. člen). 

 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 

 

TLA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Na obravnavanem območju je bilo evidentiranih nekaj divjih odlagališč odpadkov (Register 

divjih odlagališč). V sklopu pripravljalnih del je treba zaradi varstva okolja pred 

obremenjevanjem (ZVO-1) te odpadke odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo s področja 

odpadkov.  

 

• Vzdrževanje in servisiranje gradbene mehanizacije je treba izvajati v delavnicah, namenjenim za 

popravilo vozil oz. delovnih strojev. Gradbeni posegi s težkimi stroji se izvajajo v suhem 

vremenu (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

 

• V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08): 

o se morajo gradbeni odpadki na gradbišču začasno skladiščiti ločeno po posameznih vrstah s 

klasifikacijskega seznama odpadkov in ločeno od drugih odpadkov tako, da ne onesnažujejo 

okolja, z njimi pa ravnati tako, da jih je mogoče obdelati 

o S strani ARSO pooblaščenim organizacijam oddane odpadke je potrebno spremljati preko 

evidenčnih listov in voditi predpisane evidence.  

o K projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno obvezno priložiti Načrt 

gospodarjenja z gradbenimi odpadki (v skladu s 5. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)). Pred pridobitvijo uporabnega 

dovoljenja je potrebno izdelati Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi (v 

skladu z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list 

RS, št. 34/08).  

 

• Izvirni povzročitelj odpadkov mora pri začasnem skladiščenju plodne zemljine (2-3 mesece) 

izvajati ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje in človekovo 
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zdravje zaradi: emisij snovi, raznašanja lahkih frakcij v okolje zaradi vetra, razsutja odpadkov 

(19. člen Uredbe o odpadkih, Ur.l. RS. št. 37/15 in 69/15). Predvidena je uporaba PE folije s 

katero se prekrije več manjših obvladljivih kupov.   

 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Po gradnji se razgaljene površine ponovno zatravijo in protierozijsko zaščitijo. Pri izvajanju del se 

upoštevajo tudi zaščitni ukrepi za preprečevanje poškodovanja sosednjih zemljišč (Uredba o DPN, 

Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• V času vzdrževalnih del je treba skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15): 

o Odpadke zbirati ločeno in jih oddajati pooblaščenemu prevzemniku. Pričakovati je predvsem 

zeleni odrez (številka odpadka 20 02 01).  

o Odpadke, ki se bodo nabrali na rešetkah oz. grabljah zapornice v visokovodnem nasipu je 

potrebno redno čistiti in odvažati na deponijo komunalnih odpadkov. Z rednim čiščenjem in 

odvozom se izognemo širjenju neprijetnih vonjav v okolico, ki nastanejo pri gnitju organskih 

sestavin v odpadkih.  

 

 

• Po nastopu visokih voda je treba skladno z 40. členom Uredbe o državnem prostorskem načrtu za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov 

Gradec, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) iz območja znotraj zadrževalnika odstraniti morebitne 

odpadke. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 

 

 

VODA 

 

POVRŠINSKE VODE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20) je treba: 

o Zagotoviti je potrebno stabilnost brežin vodotokov in predvideti ustrezno zavarovanje. Za 

ukrep je zadolžen projektant in izvajalec gradbenih del.  

o V času gradnje je prepovedano odlaganje izkopanega materiala v pretočni profil vodotoka ali 

na poplavna območja (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). Za ukrep je zadolžen 

izvajalec gradbenih del.  

o V času gradnje je potrebno na gradbišču uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor ter tako 

organizacijo, da bo nemoten pretok ob pojavu visokih voda in preprečeno onesnaženje voda, 

ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 

V primeru nezgod je zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna 

skladišča in pretakališče goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena 

pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. Za ukrep je zadolžen izvajalec gradbenih del. 

o Med gradnjo naj se zagotovi nemoteno izvajanje pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 

35528-12/2004 na vodotoku Gradaščica za zajem vode za namakanje kmetijskih in drugih 

površin. Za ukrep je zadolžen projektant in izvajalec gradbenih del.  
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o Pred pričetkom del, med pripravljalnimi deli in v času intenzivne gradnje del je potrebno 

izvajati spremljanje stanja površinskih voda. Za izvajanje monitoringa pred gradnjo je 

zadolžen investitor, med pripravljalnimi deli in gradnjo izvajalec del ter med obratovanjem 

upravljalec vodnogospodarskih ureditev. 

 

o Program spremljanja stanja voda vključuje indikativne parametre stanja vode glede na določila 

Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/20, 96/20, 24/16) in Uredbe o 

kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04). 

 

o Program spremljanja stanja voda vključuje izvedbo vzorčenja in analizo fizikalno kemijskih 

parametrov ter bioloških parametrov. Lokacije vzorčnih mest so opredeljene na vsakem, s 

posegom tangiranem vodotoku (Gradaščica, Horjulka in Ostrožnik) in sicer gorvodno in 

dolvodno od načrtovanih posegov. Lokacije so navedene v poglavju 8.5.1. Spremljanje stanja 

površinskih vodotokov.    

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20) je treba: 

o Regulacije in ureditve vodotokov in brežin morajo biti sonaravno načrtovane, uporabljati je 

potrebno naravne materiale (kamen, les, vegetativna zaščita…) (Uredba o DPN, Uradni list 

RS, št. 72/13 in 3/17).  

o Ureditve Gradaščice naj bodo izvedene na način, da bodo omogočale nemoteno izvajanje 

pravic, dodeljenih z vodnim dovoljenjem št. 35528-12/2004 za zajem vode za namakanje 

kmetijskih in drugih površin.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

PODZEMNE VODE 

 

Poleg spodaj naštetih ukrepov, je treba za varstvo podzemne vode upoštevati tudi ukrepe opredeljene 

za dejavnik okolja tla. 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Pri nezgodah med gradnjo, prometnih nesrečah med obratovanjem ali ob razlitju večjih količin 

goriva, olja ali drugih škodljivih tekočin in materialov se ukrepa in prepreči izlitje nevarnih snovi 

v vodotoke, podzemno vodo in na kmetijska zemljišča ter se takoj obvesti najbližji center za 

obveščanje. Ravna se v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, zavaruje se lokacija, 

uporabi se nevtralizacijsko sredstvo, onesnažena zemlja se takoj odstrani in odda pooblaščeni 

organizaciji za ravnanje z odpadki. Nastala škoda se sanira (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17). 

 

• Med gradnjo se skladno z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15, 129/20) in 

Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17) zagotovijo ustrezno opremljena mesta za 

skladiščenje nevarnih snovi z neprepustno lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi ob razlitju, 

razsipu ali drugih nezgodah omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla. Poleg tega se 

skladiščni prostor zaščiti pred vplivi iz ozračja, prepreči se tudi dostop nepooblaščenim osebam. 

Za skladiščenje nevarnih snovi ali kemikalij se mora uporabljati izvirna embalaža. 
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• Oskrba vozil in strojne opreme z gorivi in mazivi mora biti urejena tako, da omogoča varno 

dostavo in varno pretakanje goriv in maziv v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju 

odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (Uradni list RS, št. 10/99, 40/04, 41/04-ZVO-1).  

 

• Skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr., 61/77 – GZ) in 

Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15, 65/20): 

o Na gradbišču mora biti prisotna ustrezna količina absorbentov za potrebe omejitve in sanacije 

morebitnih razlitij pogonskih goriv in mineralnih olj. Na območju gradbišča in transportih poti 

se lahko uporablja le tehnično brezhibna gradbena mehanizacija. 

o V primeru, da pride do razlitja nafte in naftnih derivatov ali drugih nevarnih snovi v tla ali vodo, 

mora biti gradbišče organizirano tako, da bo v primeru nesreče možno hitro in učinkovito 

ukrepanje. Ob razlitju je potrebno obvestiti vse pristojne intervencijske službe. Vse tovrstne 

dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. V tem dokumentu morajo biti določene 

pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije 24 ur na dan. 

o Globoko temeljenje se mora izvesti v času nizkih nivojev podzemne vode, ko so zaradi nižjih 

gradientov tudi hitrosti toka podzemne vode nižje, posledično pa je tudi vpliv takšnih del 

manjši.  

 

• Že pred gradnjo je potrebno začeti z izvedbo količinskega monitoringa podzemnih vod. Gre za 

pomemben ukrep, ki bo omogočil vpogled v dinamiko vodonosnika, kar bo za terminski plan 

izvedbe omogočilo časovno umestitev tistih aktivnosti, ki najbolj posegajo v podzemno vodo 

(npr. globoko temeljenje). Potrebne so tudi preiskave meljaste plasti z razkopi. V okviru teh 

preiskav se razišče prostorski obseg plasti ter njene hidravlične lastnosti. 

 

• Na območju Dobrove se mora za potrebe regulacije nivojev podzemne vode na zunanji strani 

nasipa izvesti drenažni jarek, katerega globina mora biti takšna, da bodo prekomerni dvigi 

podzemne vode v zaledju onemogočeni.  

 

•  Na območju Dobrove mora biti vpliv na zunanji strani nasipa reguliran z drenažnimi jarki. Vpliv 

je tako odvisen od globine drenažnih jarkov ter dosega objektov (globina temeljev in kletnih 

prostorov) na območju, kjer so pričakovane spremembe nivojev podzemne vode.  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Skladno z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15, 65/20): 

o      Za omilitev in regulacijo vpliva na kemijsko stanje podzemne vode je potrebno znotraj 

zadrževalnika regulirati uporabo sredstev, ki lahko povzročijo onesnaževanje podzemne 

vode (fitofarmacevtska sredstva, ipd.). 

o      Drenažni kanali in struge vodotokov morajo biti redno pregledani in vzdrževani. Obvezen 

je monitoring stanja na brežinah vodotoka ter pregledi stanja drenažnih kanalov v času 

aktivnosti zadrževalnika. Ob slednjem je potrebno biti pozoren na indikatorje izpiranja 

finih delcev, ki lahko pripeljejo do posedanja in nestabilnosti terena in nasipa. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 
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ZRAK 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje 

 

Izvedba ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti bo glede na površino in količino vgrajenega 

materiala ter potrebnega časa trajanja poseg, za katerega velja Uredba o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur. list RS, št. 21/2011) v celoti. Določbe te uredbe veljajo 

za vse posege: 

o ki trajajo več kot 12 mesecev,  

o na območju naselij, ki ima status mesta, ali na območju degradiranega okolja, če površina 

gradbišča presega 4.000 m2, 

o na drugih območjih pa, če površina gradbišča presega 10.000 m2. 

Med gradnjo bo potrebno na celotnem gradbišču izvajati redne in učinkovite ukrepe za zmanjšanje 

emisije prahu z območja gradbišča, začasnih lokacij za odlaganje materiala ter transportnih poti. 

 

Za zmanjševanje emisije prahu, ki nastajajo pri gradbenih in drugih delih v gradbeništvu, določa 

Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (OP PM10), Vlada RS, 

2009, naslednje omilitvene ukrepe: 

o prepoved uporabe necestnih premičnih strojev, ki se uporabljajo v gradbeništvu, brez filtrov za 

delce, se uvede najkasneje v obdobju dveh let po začetku izvajanja ukrepov za zmanjševanje 

emisije PM10, 

o na celotnem območju gradnje je treba zagotoviti obvezno izvajanje ukrepov za zmanjševanje 

emisije prahu pri gradbenih delih, 

o predlagano je tudi, da se rušitve objektov (mostovi) izvajajo v času, ko je z več kot 5 mm 

padavin dnevno. 

V nadaljevanju so navedeni ukrepi na prevoznih poteh, gradbiščih, v času pripravljalnih in drugih 

gradbenih del ter pri vseh prevozih za potrebe gradbišča, kot jih določa Uredba o preprečevanju in 

zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. Navedene ukrepe je treba vključiti v načrt ureditve gradbišča, 

ki ga pripravi investitor in ga priloži projektu za izvedbo. Izvajanje ukrepov med gradnjo je obvezno, 

za kar odgovarja izvajalec del, nadzoruje pa ga nadzornik gradnje: 

o treba je upoštevati zahteve za motorje, vgrajene v gradbeno mehanizacijo ali druge naprave, ki 

so na gradbišču, za motorje na kompresijski vžig, zahteve za postopke mehanske obdelave na 

gradbišču, za gradbeno mehanizacijo in druge naprave, ki so na gradbišču, ter za 

organizacijske ukrepe na gradbišču. Pri gradbenih delih, pri katerih lahko nastaja povečana 

emisija delcev, se morajo izvajati naslednji ukrepi preprečevanja in zmanjševanja emisije 

delcev:  

o prepovedano je odstranjevati prašno usedlino s pihanjem, prašne površine čistiti s stisnjenim 

zrakom ali čistiti na območju gradbišča s suhim pometanjem, 

o prašne usedline je treba odstranjevati z vlažnim ali mokrim postopkom glede na stanje tehnike 

ali s sesalnim postopkom z uporabo primernega sesalnika za prah ali prašne usedline, 

o prah je treba vezati na površinah materialov z vzdrževanjem vlažnosti materiala, na primer z 

avtomatskim ali ročnim vodnim škropljenjem,  

o pri premeščanju in pretovarjanju je treba gradbene odpadke odmetavati z višin, ki niso večje 

od višin posod ali zabojnikov, ki se uporabljajo za zbiranje in prevažanje gradbenih odpadkov, 

gradbene odpadke pa je treba zbirati in prevažati v zaprtih ali pokritih posodah ali zabojnikih, 

o rušenje ali razgradnjo objektov je treba izvesti, če je tehnično možno, v velikih kosih, prah pa 

je treba vezati na gradbeni material z močenjem, 
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o pri odstranitvi objekta je treba zaradi zmanjševanja prahu uporabljati pokrove in zaporne stene 

za preprečevanje razširjanja prahu, 

o na gradbišču omejiti hitrost vozil na največ 40 km/h. 

Pri gradnji, pri kateri nastaja izrazita emisija delcev, se mora uporabljati gradbena mehanizacija in 

druge naprave, ki so: 

o na delovnih odprtinah, izstopnih mestih in mestih nastajanja prahu opremljene za odsesavanje 

prahu, ali 

o zaprti viri prahu, ali 

o opremljeni za vezavo prahu z močenjem.  

Izvajalec mora zagotoviti, da se na gradbišču nepokritih sipkih gradbenih materialov ne prevaža, 

skladišči ali pretovarja. 

Posredno je zmanjševanje vpliva prometa na onesnaževanje zraka, ki velja tudi za gradbišča, urejeno 

tudi v Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 109/10, 57/12, 63/13): 

o z uporabo vozila se ne sme onesnažiti okolja, 

o tovor in naprave, ki so namenjeni za prevoz, nalaganje, razlaganje ali pritrditev tovora, morajo 

biti na in v vozilu naložene, pritrjene in razložene tako, da ne onesnažujejo okolja, 

o ob ustavljanju vozil, prevoznih sredstev in delovnih naprav za več kot tri minute ali pri 

parkiranju, mora voznik takoj ugasniti motor. 

Za gradbišče je treba zaradi preprečevanja in zmanjševanja razpršene emisije delcev zagotavljati še 

naslednje organizacijske ukrepe: 

o na gradbišču je treba zmanjševati količine skladiščenega gradbenega materiala in gradbenih 

odpadkov, 

o skladiščeni gradbeni material je treba zaradi zmanjšanja prašenja prekrivati, vlažiti ali 

zaslanjati pred vplivi vetra, 

o na izvozih z gradbiščnih cest oziroma izvozih iz gradbišč na ceste, ki so javno dobro, je treba 

zagotoviti pranje koles in podvozja vozil,  

o gradbiščne ceste ali dovozne ceste, ki se bodo uporabljale več kot 12 mesecev morajo biti 

prevlečene z nosilno asfaltno podlogo ali neprekinjeno omočene s tekočinami, ki vežejo prah 

na površini cestišča, 

o redno je treba čistiti gradbiščne ceste z učinkovitimi pometalnimi stroji, ki ne povzročajo 

prašenja, ali s postopki mokrega čiščenja, 

o na gradbišču je treba omejiti hitrost vozil na največ 10 km/h. 

Izvajalec mora zagotoviti, da se sipki gradbeni material, gradbeni odpadki in drug gradbeni material, 

ki povzroča prašenje, dovaža na gradbišče ali odvaža z gradbišča v transportnih sredstvih, ki so pokrita 

ali zaprta, ali na kakšen drug način, ki onemogoča prašenje. Pri tem je treba upoštevati Pravilnik o 

nalaganju in pritrjevanju tovora v cestnem prometu. V skladu s tem pravilnikom in z Uredbo o 

preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč so za čas gradnje predvideni še naslednji 

ukrepi: 

o dostopne ceste na gradbišče je treba redno čistiti z vlažnimi ali mokrimi postopki,  

o upoštevanje emisijskih norm v skladu z zahtevami emisijskih uredb pri začasnih gradbenih 

objektih, uporabljenih gradbenih strojih in prevoznih sredstvih; ukrep zahteva uporabo 

tehnično brezhibnih gradbenih strojev in prevoznih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje, 

o necestni premični stroji, ki se uporabljajo v gradbeništvu, se ne smejo uporabljati brez filtrov 

za delce, enako velja za vozila, namenjena transportu, ki uporabljajo dizelsko gorivo, 

o stalne ali začasne lokacije za odlaganje sipkega materiala niso dovoljene tudi v neposredni 

bližini stanovanjskih objektov, kar velja tudi za začasno odlaganje rodovitne zemlje ob 

gradbiščih,  

o treba si je prizadevati uskladiti odvoze in dovoze materiala, tako da bi v obe smeri peljali polni 

kamioni, 
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o začasne lokacije za odlaganje sipkega materiala morajo biti locirane znotraj območja DPN, 

o treba je sprotno rekultiviranje dokončanih območij (gradbišče, okolica objektov, nasipi),  

o zmanjšati gostoto prevozov gradbenega materiala po dovoznih cestah skozi stanovanjsko 

poselitev na najnižjo možno raven, 

o v primeru ugotovljenih preseganj mejnih vrednosti onesnaževal ureditev začasnih gradbiščnih 

ograj, s katerimi se bo dodatno preprečevalo širjenje prašnih delcev iz odkritih površin 

gradbišča do bližnjih stanovanjskih območij. 

Omilitveni ukrepi za zmanjševanje emisije delcev v zrak med gradnjo so navedeni v tabeli 9. 

Protiprašni ukrepi med gradnjo morajo biti predloženi v potrditev investitorju pred začetkom gradnje. 

Zavezanec za izvajanje z elaboratom predpisanih ukrepov je izvajalec gradbenih del. Investitor mora 

pred začetkom gradnje zagotoviti, da je izvajalec seznanjen z vsebino tega elaborata (elaborat 

preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišč). Izvajalec mora tudi opozoriti investitorja, 

da vnese v elaborat vse spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo v zvezi z ukrepi za 

preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev iz gradbišča.  

Gradnja se bo izvajala na območju, kjer so stanovanjske stavbe v neposredni bližini gradbišča, zato je 

pomembno dosledno izvajanje protiprašnih ukrepov (redno vlaženje odkritih površin, omejitev hitrosti 

tovornih vozil na 10 km/h). Protiprašni ukrepi se morajo izvajati vzdolž celotnega območja gradbišča 

in transportnih poti. 

 

Ukrepi, ki izhajajo iz presoje  

 

Vse v projektu predvidene dovozne ceste, vključno z lokalno cesto do zadrževalnika Razori (mimo 

stavb Razori 16, 16b in 18) ter z lokalno cesto do naselja Stranska vas (Regulacija Ostrožnika), so 

asfaltirane že v obstoječem stanju, zato dodatne protiprašne preplastitve dovoznih cest niso potrebne. 

Za zmanjšanje onesnaženosti med gradnjo so poleg zakonsko predpisanih ukrepov predlagani še 

naslednji dodatni omilitveni ukrepi: 

o izvedba desetih sklopov protiprašnih ponjav oz. gradbiščnih ograj za omejitev povečane 

koncentracije delcev z gradbiščnih platojev in poti z delci PM10 v skupni dolžini 885 m in 

višine 2,5 m. 

o na območju posega je treba v primerih, ko je uradno razglašeno čezmerno onesnaženje zraka z 

delci PM10, na gradbišču omejiti ali prepovedati dela, ki povzročajo prašenje (zemeljska dela). 

Neugodne vremenske situacije za povečano emisijo delcev PM10 se pojavljajo v kombinaciji daljšega 

obdobja suhega in hkrati vetrovnega vremena. V takih primerih je potrebno: 

o pogosteje izvajati vlaženje gradbišča ter  

o po potrebi omejiti še intenzivnost izvajanja gradbenih del, ki povzročajo večje emisije delcev 

PM10 (zemeljska dela, transport po makadamskih gradbiščnih cestah), 

o omejiti hitrost tovornih vozil gradbišču in gradbiščnih cestah na največ 10 km/h. 

Odgovorna oseba za izvajanje dodatnih omilitvenih ukrepov je vodja gradbišča v sodelovanju z 

izvajalcem monitoringa kakovosti zraka med gradnjo. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
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PODNEBJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Zadrževalnik Razori: Preveritev viskovodnega nasipa zadrževalnika s povečanjem varnostne 

višine in širitvijo krone, kar se v naslednji fazi načrtovanja preveri z dodatnimi hidravličnimi in 

geomehanskimi analizami glede na razpoložljive vgradne materiale (zemljine). Zajezna gladina 

(307,00 m n.m), volumen zadrževanja (cca 1.000.000 m3), izpustni objekti in način delovanja se 

ohranjajo, kot je predvideno v DPN. 

 

• Ureditve Ostrožnika: Hidravlično se preveri projektna ureditev na višje pretoke. Po potrebi se 

predvidi modifikacijo posameznih profilov v okviru toleranc (na primer dvig leve brežine). 

 

• Ureditve Horjulke v Razorih in nasip ob Horjulki: Hidravlično se preveri sistem s povečanim 

pretokom Q100+13%. V primeru poddimenzioniranosti posameznih elementov (predvsem ureditve 

skozi Razore) se poviša krona nasip ob Horjulki in poveča dodatni most pod regionalno cesto 

Razori – Dobrova ter razbremenilni jarek. Oboje je možno izvesti v okviru toleranc. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• V prihodnje je treba razmišljati o dodatnem zadrževanju poplavnih vod.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, omilitveni ukrepi niso 

potrebni. 

 

MATERIALNE DOBRINE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Upoštevati je potrebno ukrepe, navedene v poglavjih Vode, Zemljišča, Tla in Kulturna dediščina. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Upoštevati je potrebno ukrepe, navedene v poglavjih Vode, Zemljišča, Tla in Kulturna dediščina. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati ukrepe, 

ki so predvideni za čas gradnje. 

 

KULTURNA DEDIŠČINA, VKLJUČNO Z ARHITEKTURNO IN ARHEOLOŠKO 

DEDIŠČINO 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Območji kulturne dediščine – arheološki najdišči je potrebno med gradnjo varovati pred 

poškodovanjem ali uničenjem. Čez njiju naj ne potekajo gradbiščne poti in obvozi. Poleg tega se 

območja ne smejo izkoriščati za deponije viškov materialov (Zakon o varstvu kulturne dediščine, 

Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg, 

Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Stranska vas - Arheološko najdišče Dobrave (EŠD 9386), Dobrova pri Ljubljani - Arheološko 

območje Dolge njive (EŠD 9426): pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja mora investitor 
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zagotoviti izvedbo predhodnih arheoloških raziskav po metodah 7-14 za vrednotenje 

arheološkega potenciala (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17).  

 

• Območje visokovodnega nasipa zadrževalnika Razori (z oznako ZR.N.): zaradi nasprotovanja 

lastnikov zemljišč med postopkom sprejemanja DPN niso bila pregledana nekatera zemljišča, 

zato je potrebno na območju nasipa za zadrževalnik Razori pred pridobitvijo kulturnovarstvenega 

soglasja izvesti predhodne arheološke raziskave za vrednotenje arheološkega potenciala (Uredba 

o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Stranska vas pri Dobrovi - Kapelica matere božje (EŠD 17191): Zaradi možnih vplivov visokih 

vod na temelje kapelice je potrebno predvideti ustrezne tehnične (protipoplavne) ukrepe, kot na 

primer zaščito (hidroizolacijo) temeljev kapelice, ki bodo negativen vpliv preprečili (smernice 

Ministrstva za kulturo). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

ukrepe, ki so predvideni za čas gradnje. 

 

 KRAJINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Po možnosti naj se ohrani vsa vitalna drevesa in grmovna vegetacija obvodne in druge zarasti, 

katere odstranitev ni nujno potrebna zaradi izvedbe posega (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 

72/13 in 3/17). 

 

• Tekom izvedbe obravnavanih del naj se na celotnem obravnavanem območju odstrani vse 

tujerodne invazivne vrste, kjerkoli se pojavljajo, skladno z načinom opredeljenim v poglavju 7.2 

Narava (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Pred pričetkom del se ustrezno zaščiti gozdni rob, živice in posamezna drevesa na način, da se 

prepreči nepotrebne poškodbe (Uredba o DPN, Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Z zasaditvenimi postopki je potrebno začeti že v času izvedbe oz. gradnje protipoplavnih ureditev 

in zasaditev kasneje vzdrževati (Uredba o DPN (Uradni list RS, št. 72/13 in 3/17). 

 

• Predvidene ureditve je potrebno izvesti v skladu s Krajinsko ureditvenim načrtom. Pri izvedbi in 

preoblikovanju brežin je potrebno v največji možni meri upoštevati vzorce neposredne okolice, 

mikroreliefne razmere in naklone zemljišča. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Vzdrževanje območja v skladu z Načrtom krajinske arhitekture in Uredbe o DPN (Uradni list RS, 

št. 72/13 in 3/17). 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Ni predvideno, da bi se izvedene objekte odstranilo, če pa bi prišlo do tega, bi bili ukrepi enaki kot v 

času gradnje.  
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10.7. GRAFIČNA PREDSTAVITEV PROSTORSKIH ZNAČILNOSTI 

POSEGA IN NJEGOVE UMEŠČENOSTI V OKOLJE  

 
Slika 47: Prostorska umeščenost obravnavanega posega (rdeča črta: območje etape 2 po DPN) 

 

10.8. POGLAVITNI ELEMENTI PROGRAMA SPREMLJANJA UČINKOV 

POSEGA TER OMILITVENIH ALI IZRAVNALNIH UKREPOV 

 

PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI 
 

Hrup 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

Spremljanje hrupa med gradnjo (monitoring) obsega nadzor nad skladnostjo uporabljene gradbene 

mehanizacije in strojev s Pravilnikom o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem, in meritve 

hrupa v času intenzivnih gradbenih del (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) pri gradbišču in 

transportnim potem pri najbližjih stavbah z varovanimi prostori. Zavezanec za monitoring hrupa med 

gradnjo je izvajalec gradbeni del, izvaja ga od Ministrstva pooblaščena organizacija, rezultati 

monitoringa hrupa so javni. 
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Gradbišče bo v skladu 11. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju vir hrupa, za 

katerega je treba zagotoviti spremljanje obremenitve s hrupom. Spremljanje hrupa med gradnjo je 

treba izvajati v skladu z določili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju in Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju po Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu 

za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Zavezanec za monitoring je dolžan zagotoviti, da se 

meritve hrupa izvede v času največje intenzivnosti gradnje.  

 

Monitoring obsega več kratkotrajnih meritev v dnevnem obdobju, ali po potrebi tudi v večernem in 

nočnem obdobju, oceno obremenitve s hrupom in izdelavo poročila o meritvah. Splošni pogoji za 

izvedbo monitoringa hrupa so določeni v Pravilniku o prvem ocenjevanju in obratovalnem 

monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Izvajalec monitoringa hrupa mora v 

skladu s 14. členom Pravilnika za to dejavnost imeti pooblastilo ministrstva.  

 

Meritve hrupa je v skladu z istim pravilnikom potrebno izvajati po standardu SIST ISO 1996-2:2017. 

Pri ocenjevanju rezultatov meritev je potrebno določiti in upoštevati tudi popravke zaradi impulznega 

hrupa in poudarjenih tonov. Čas meritev je potrebno izbrati tako, da meteorološke razmere 

zagotavljajo nespremenjeno širjenje hrupa ves čas meritev in takšno hitrost vetra, da je njena 

komponenta v smeri od vira hrupa proti kraju imisije pretežno pozitivna.  

 

Meritve je treba izvajati v času pripravljalnih in intenzivnih (zemeljska dela, rušitve, pilotiranje) 

gradbenih del. Na vsakem merilnem mestu je predvidena izvedba vsaj dveh serij kratkotrajnih meritev, 

pred pričetkom gradnje pa je potrebno izmeriti obstoječo obremenjenost okolja s hrupom. Pri 

ocenjevanju hrupa je potrebno določiti tudi popravke zaradi impulznega hrupa in poudarjenih tonov.  

 

Meritve obremenjenosti okolja s hrupom med pripravljalnimi deli in gradnjo protipoplavnih ureditev 

so predvidene na štirih lokacijah: 

- Razori 11 

- Razori 16 

- Stranska vas 1b 

- Razori 24 

 

Pred pričetkom gradnje je na istih lokacijah treba izmeriti obstoječo obremenjenost okolja s hrupom. 

V primeru, da se zaradi spremenjenih razmer med gradnjo (sprememba transportnih poti, morebitna 

gradnja v večernem in nočnem obdobju ipd.) poveča obremenjenost s hrupom na območjih, ki v tem 

načrtu niso predvidena za meritve, je meritve hrupa med gradnjo treba izvajati tudi na teh območjih ter 

po potrebi tudi v večernem in nočnem obdobju.  

 

V primeru prekoračitev mejnih vrednosti je izvajalec del dolžan izvesti dodatne omilitvene ukrepe 

(začasne gradbiščne ograje, pasivna protihrupna zaščita) in z delom nadaljevati po preveritvi njihove 

učinkovitosti. Podrobnejši načrt spremljanja obremenitve s hrupom v času gradnje je treba pripraviti v 

nadaljnjih fazah izdelave projektne dokumentacije. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 
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Emisije v zrak, ki lahko vplivajo na zdravje ljudi 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Upošteva naj se spremljanje stanja, predpisano v poglavju 8.6 Zrak. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

Vibracije  

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Obveza spremljanja vplivov na obremenitev stavb in prebivalcev z vibracijami izhaja neposredno iz 

Zakona o varstvu okolja, ki nalaga povzročiteljem obremenjevanja okolja, da na ustrezen način 

spremlja vplive svoje dejavnosti na okolje. Vpliv vibracij je lahko povečan pri stanovanjskih stavbah 

in objektih kulturne dediščine, ki so oddaljene manj kot 10 m od meje gradbišča in transportnih poti po 

lokalnem cestnem omrežju. Po oceni zaradi vibracij med gradnjo ne bo prišlo do dodatnih poškodb na 

objektih ali vpliva na zdravje prebivalcev, spremljanje stanja je predvideno po načelu previdnosti. 

 

Celostni načrt za varstvo pred vibracijami naj vključuje popis in dokumentiranje objektov, ki so od 

gradbišča in transportni poti po lokalnem cestnem omrežju. oddaljene manj kot 10 metrov. Za izvedbo 

popisa je zadolžen izvajalec gradbenih del. Popis objektov vključuje:  

o popis in dokumentiranje vseh vidnih poškodb nosilnih elementov kakor tudi nenosilnih elementov 

z izvedbo meritev širine karakterističnih razpok na označenih mestih, 

o pred začetkom del določiti osebo izvajalca gradbenih ali drugih del, ki lahko povzročajo 

obremenjevanje okolja z vibracijami, ki bo odgovorna za stike s prizadetimi prebivalci. 

 

Obseg in pogostost opazovanja med gradnjo morata biti določena na podlagi ugotovitev prvega 

opazovanja in glede na stanje objektov. Praviloma se med gradnjo stanje stavbe ugotavlja na zahtevo 

lastnika stavbe. Zavezanec za izvedbo popisa in nadaljnjega opazovanja je izvajalec gradbenih del, 

opazovanje izvaja za to usposobljeni izvajalec z ustreznimi referencami. 

 

Terenske oglede in meritve se foto dokumentira, evidentira in popiše še pred pričetkom izvajana 

gradbenih del. Izvajalec popisa objektov in ničelnih pregledov stanja objektov o terenskih opažanjih in 

predlogih izdela ničelna poročila in z njimi seznani izvajalca gradbenih del, po končani gradnji izdela 

skupno poročilo.  

 

Za ugotovitev prekomernih vplivov je potrebno najprej ponoviti popis objektov in rezultate primerjati 

z ničelnimi meritvami. Meritve izvede strokovnjak z ustreznimi referencami, ki pripravi o svojih 

ugotovitvah poročilo in predlaga najbolj primerne. V kolikor pride med gradnjo do poškodb na 

stanovanjskih in gospodarskih stavbah, je poškodbe potrebno sanirati. Zavezanec za izvedbo popisa in 

nadaljnjega opazovanja je izvajalec gradbenih del.  

 

Skupno leži v 10 m pasu od meje gradbišča in transportnih poti po lokalnem cestnem omrežju 13 

objektov, od tega 12 stanovanjskih stavb ob gradbišču in dovoznih poteh ter en objekt (kapelica) iz 

registra kulturne dediščine RS ob lokalni cesti Dobrova – Stranska vas. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 
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Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

Poplavna in erozijska varnost 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Poseben monitoring (razen spremljanja napovedi intenzivnih padavin izvajalca gradbenih del) ni 

potreben. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• V sklopu upravljanja in vzdrževanja objektov se organizira redno vzdrževalno službo, katere 

namen je vzdrževanje objektov in naprav v skladu s projektom upravljanja in vzdrževanja. Cilj je 

ohranjanje funkcionalnosti načrtovanih ureditev. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

Pitna voda 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

NARAVA 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Nadzor nad ustreznim ravnanjem s tujerodno vrsto dresnika izvaja investitor v okviru 

monitoringa izvajalcev, za kar najame strokovnjaka biologa. Za izvedbo monitoringa je zadolžen 

investitor. 

• Upoštevanje omejitve časa gradnje z vidika rib in ptic izvaja investitor v okviru monitoringa 

izvajalcev. Nadzor izvaja tudi Zavod za ribištvo Slovenije in pristojna ribiška družina. Za izvedbo 

monitoringa je zadolžen investitor. 

• V času izvajanja del, ki lahko povzročijo kaljenje vode, se izvaja neprekinjeno spremljanje 

kalnosti v tangiranem vodotoku. Kaljenje vode se spremlja vizualno (dolžina odseka, kjer je še 

prisoten vpliv kaljenja, morebitni vplivi na ribe in drstišča, ...) ter z meritvami količine 

suspendiranih snovi, ki se jih opravi najmanj enkrat tedensko na lokaciji in v trenutku najbolj 

intenzivnih gradbenih del. Če vrednosti za suspendirane snovi presegajo mejne vrednosti za 

salmonidne vode iz Uredbe o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib 

(Uradni list RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1), naj se dela začasno prekine. V kolikor zadosti dolga 

prekinitev del, ki bi omogočala ponovno vzpostavitev stanja, ki bi ustrezalo predpisanim mejnim 

vrednostim za salmonidne vode, ne bo mogoča, naj se dolvodno od mesta izvajanja del namesti 

baraže, ki bodo zadržale v vodi suspendirane fine delce in preprečile širjenje kalnosti vode 

dolvodno od posega. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Vsaj tri leta po izgradnji naj se spremlja vrstno sestavo rib v Gradaščici, Ostrožniku in Horjulki ter 

funkcionalnost obstoječih in novih drstišč. Spremljanje stanja naj izvaja strokovnjak – biolog. 
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• Potrebno je spremljanje učinkovitosti ukrepov za prehajanje vodnih organizmov. V kolikor bi se 

izkazali za neučinkovite jih je potrebno ustrezno prilagoditi. 

• Po posegu naj se ob Horjulki, Gradaščici in Ostrožniku letno spremlja prisotnost vidre. V sklopu 

monitoringa se preveri učinkovitost ukrepov za vidro, funkcionalnost migracijskega koridorja in 

ustreznost prehranskih razmer. Monitoring naj traja vsaj tri leta. Monitoring izvaja strokovnjak 

biolog - najame ga investitor. 

• Po posegu naj se na območju od sotočja Ostrožnika s Čepskim grabnom do izliva v Gradaščico 

spremlja uspešnost uspevanja navadnega škržka (Unio crassus). Spremljanje naj traja vsaj tri leta. 

Monitoring izvaja strokovnjak biolog - najame ga investitor. 

• Vsaj tri leta po izgradnji naj se spremlja uspešnost zasaditve avtohtonih vrst (gozdni rob in 

brežine) v skladu z Načrtom krajinske arhitekture, hkrati pa naj se spremlja tudi razširjanje 

tujerodne vrste dresnika. V primeru, da se bo v okviru monitoringa ugotovilo, da zasaditev ni 

uspešna ali da prihaja do razširjanja tujerodnega dresnika, je treba predvideti dodatne ukrepe. 

Spremljanje stanja izvaja biolog ali krajinski arhitekt. Za izvedbo monitoringa je zadolžen 

investitor. 

• V kolikor bodo rezultati monitoringov pokazali neučinkovitost posameznih ukrepov, bo treba 

načrtovati in izvesti ustrezne izboljšave. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

ZEMLJIŠČA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Poseben monitoring ni potreben, razen za spremljanje izvajanja omilitvenih ukrepov – skrbno 

ravnanje z rodovitno zemljo. Monitoring izvaja strokovnjak (pedolog) z ustreznimi referencami. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• V kolikor ne bo večjih poškodb na kmetijskih zemljiščih spremljanja stanja kmetijskih površin ni 

potrebno. V nasprotnem primeru, pa je potrebno spremljati uspešnost izvedbe rekultivacijskih 

ukrepov. Monitoring izvaja strokovnjak z ustreznimi referencami. 

• Za ugotavljanje sprememb glede na obstoječe stanje je treba najprej izvesti analizo obstoječega 

stanja tal pred izvedbo posegov, skladno s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal 

(Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18). Zagotovi se najmanj tolikšno število točk, da se pridobi 

utemeljena informacija o stanju tal. Izbrane točke (lokacije) morajo omogočati stalen monitoring. 

• Nato na območju zadrževalnika Razori investitor po vsakem polnjenju zadrževalnika zagotovi 

analizo tal, s katero ugotovi vpliv poplav na kvaliteto in kakovost prsti. Hkrati se opravi tudi ocena 

škode na kmetijskih pridelkih in travinju. Monitoring tal izvaja izvajalec z ustreznimi 

akreditacijami ARSO, oceno škode na kmetijskih pridelkih in travinju pa sodni cenilec kmetijske 

stroke. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

TLA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Celostni načrt monitoringa tal naj upošteva: 

• Sprotni pregled izkopanega materiala. V primeru, da se v izkopanem materialu ugotovi prisotnost 

materialov, ki niso naravnega geološkega izvora (na primer odpadni materiali), je treba opraviti 
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preiskave izkopanega materiala v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 

št. 34/08), Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS št. 34/08) 

oz. Uredbe o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11). 

• Spremljanje ravnanja z odpadki. Izvajalec gradbenih del izdela Poročilo o nastalih gradbenih 

odpadkih in o ravnanju z njimi v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih 

delih (Uradni list RS, št. 34/08). 

• V času gradnje se na območju izvajanja gradbenih del redno izvaja geološki monitoring predvsem 

z vidika stabilnosti brežin in objektov. Spremljanje stanja izvaja izkušen strokovnjak geolog. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Upošteva naj se spremljanje stanja, navedeno v poglavju 8.3 Zemljišča. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

VODE 
 

Površinske vode 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje indikativne parametre stanja vode glede na določila 

Uredbe o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/20, 96/20, 24/16) in Uredbe o kakovosti 

površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04). 

 

• Program spremljanja stanja voda vključuje izvedbo vzorčenja in analizo fizikalno kemijskih 

parametrov ter bioloških parametrov. Lokacije vzorčnih mest so opredeljene na vsakem, s 

posegom tangiranem vodotoku (Gradaščica, Horjulka in Ostrožnik) in sicer gorvodno in dolvodno 

od načrtovanih posegov.   

 

• Spremljanje fizikalno-kemijskih parametrov: 

 

o Za vzorčenje fizikalno-kemijski parametrov so lokacije vzorčnih mest določene 300 m 

gorvodno in dolvodno od posegov na Gradaščici in Horjulki. Na Ostrožniku pa le 300 m 

gorvodno od posega - ureja se namreč izlivni odsek Ostrožnika v Gradaščico in lokacija 300 m 

dolvodno od posega na Ostrožniku sovpada z opredeljenim vzorčnim mestom na Gradaščici 

(preglednica spodaj). 

 
Tabela 91: Koordinate lokacij vzorčnih mest fizikalno-kemijskih parametrov 

 

 

 

 

 

Vodotok 

 

Oznaka 

vzorčno mesto 

Lokacija vzorčnega mesta  

 GKX GKY 

Gradaščica G-FK-1 gorvodno od posega  101353 456187 

G-FK-2 dolvodno od posega 100953 456774 

Ostrožnik O-FK-1 gorvodno od posega 101446 456266 

Horjulka H-FK-1 gorvodno od posega  100936 455475 

H-FK-2 dolvodno od posega 100776 456630 
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o Na zgoraj navedenih 5 lokacijah je potrebno štirikrat (4x) v letu pred pričetkom del (pri čemer 

se vzorčenje izvede tako, da pokrije vse štiri letne čase v posameznem koledarskem letu) in 

potem še 1x mesečno v fazi pripravljalnih in gradbenih del v strugi vodotokov, kjer potekajo 

dela izvajati: 

- terenske meritve temperature vode, pH vrednosti, električne prevodnosti in koncentracije 

raztopljenega kisika oz. nasičenosti vode s kisikom, 

- suspendirane snovi po sušenju,  

- celokupni organski ogljik (TOC), 

- oksidativnost oz. kemijsko potrebo po kisiku s K2Cr2O7; 

- biokemijsko potrebo po kisiku – BPK5, 

- amonij, nitrit, nitrat, sulfati, kloridi, kovine (Al, Cd, Fe, Hg, Pb, Na), mineralna olja, 

fenolne spojine, AOX 

- parametri, ki so potrebni za izračun biorazpoložljive koncentracije kovine v vzorcih vode 

(svinec) 

- EOX iz sedimenta. 

 

• Spremljanje bioloških elementov kakovosti 

o Za biološki elementi kakovosti (BEK) so lokacije vzorčnih mest določene gorvodno in 

dolvodno od posega na Gradaščici in Horjulki in sicer na hidromorfološko čim bolj 

neobremenjenih (čim bolj naravnih) delih vodotoka, kjer je možen dostop. Na Ostrožniku je 

vzorčno mesto določeno na istovrstnem mestu, le gorvodno od posega - ureja se namreč izlivni 

odsek Ostrožnika v Gradaščico in lokacija dolvodno od posega na Ostrožniku sovpada z 

opredeljenim vzorčnim mestom na Gradaščici (preglednica spodaj). 

 
Tabela 92: Koordinate lokacij vzorčnih mest bioloških elementov kakovosti (BEK) 

 

o Na zgoraj navedenih 5 lokacijah je potrebno v letu 1 x pred pričetkom del in 1 x med gradnjo 

(razen rib), v sušnem obdobju (med junijem in septembrom) v strugi vodotokov, kjer se izvajajo 

dela spremljati biološke elemente kakovosti, s katerimi se vrednoti splošna degradiranost ali 

hidromorfološka spremenjenost: 

- bentoški nevretenčarji, 

- ribe (prameter, ki se na vsakem vodotoku preveri le 1x pred pričetkom gradnje na 

vzorčnem mestu gor in dolvodno od predvidenih ureditev, to bo referenca s katero se bo 

lahko primerjalo rezultate po izgradnji oziroma med obratovanjem. 

 

• Za izvedbo programa spremljanja je odgovoren izvajalec gradbenih del in investitor. Monitoring 

lahko izvajajo le s strani Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti 

površinskih voda, ki izpolnjujejo pogoje iz 17. in 22. člena Pravilnika o monitoringu stanja 

površinskih voda (Ur. list RS, št. 10/09,81/11 in 73/16). Na osnovi rezultatov meritev se izdelajo 

sprotne ocene stanja v skladu z določili Uredbe o stanju površinskih voda ter opredelijo morebitni 

ukrepi. Z rezultati meritev ter potrebi po izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov se sproti seznanja 

izvajalca gradbenih del. Poročila z rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo 

RS za vode in na Agencijo RS za okolje. 

 

Vodotok 

 

Oznaka 

vzorčno mesto 

Lokacija vzorčnega mesta  

 GKX GKY 

Gradaščica G-B-1 gorvodno od posega  101226 456359 

G-B-2 dolvodno od posega 101087 456616 

Ostrožnik O-B-1 gorvodno od posega 101293 456434 

Horjulka H-B-1 gorvodno od posega  100906 455707 

H-B-2 dolvodno od posega 100927 456525 
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• V primeru nesreče z razlitjem nevarne tekočine ali razsutjem nevarne snovi, za primere nesreč, se 

glede na obseg nesreče oceni in načrtuje dodatni monitoring kemijskega in ekološkega stanja 

površinske vode. Monitoring se izvaja na lokaciji površinske vode dolvodno in gorvodno od mesta 

nesreče. Vsebina monitoringa (program preiskav) se določi na osnovi ocene obsega nesreče in 

značilnosti tekočine ali snovi glede na možne vplive na površinsko vodo. 

 

• Poleg spremljanja stanja voda v času gradnje je med izvedbo načrtovanih VG ureditev potreben 

tudi monitoring, ki vključuje spremljanje dogajanj na gradbišču. Programa spremljanja morata biti 

časovno usklajena s programom izvajanja gradbenih del. 

 

• Program spremljanja dogajanj na gradbišču vključuje nadzor: 

o zbiranja, čiščenja in odvajanja padavinskih odpadnih vod s tehnoloških in transportnih površin, 

o omejevanja emisije prahu (z gradbenih in posebno še transportnih površin), 

o izbire in uporabe tehnično ustreznih vozil in naprav in načina njihovega vzdrževanja, 

o izvajanja odstranjevanja krovnih in nosilnih plasti tal, 

o opredelitve začasnih prometnih in gradbenih površin, 

o ravnanja z odpadno embalažo in drugimi odpadnimi materiali, ki nastajajo na območju 

gradbišča, 

o premeščanje že odloženega odpadnega materiala in odstranjevanja onesnaženih tal v primeru 

razlitja ali razsutja nevarnih tekočin ali drugih materialov. 

 

Med obratovanjem 

 

• Dodatno spremljanje stanja voda je potrebno še 3 leta po izvedbi ureditev (1x letno – v sušnem 

obdobju za biološke elemente kakovosti in 4x letno za fizikalno - kemijske parametre). Vzorčenje  

za spremljanje stanja voda je potrebno izvajat na istih lokacijah kot med gradnjo ter spremljati 

enake parametre kot med gradnjo. 

 

• Program dodatnega monitoringa mora biti vključen v Poslovniku o obratovanju in vzdrževanju 

(izdelan za potrebe vodnega mnenja / soglasja / dovoljenja). Meritve lahko izvaja le s strani 

Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti površinskih voda, ki 

izpolnjujejo pogoje iz 17. in 22. člena Pravilnika o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. list 

RS, št. 10/09,81/11 in 73/16). Poročila z rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na 

Direkcijo RS za vode in Agencijo RS za okolje Predlagana merilna mesta so prikazana na grafični 

prilogi št. 7.2.  

 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 

 

Podzemne vode 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

 

• Za potrebe poznavanja osnovnih lastnosti dinamike podzemnih vod je potrebno izvesti terenske 

preiskave, ki bodo zajemale vrtalna dela, hidravlične poizkuse in vzpostavitev monitoringa 

količinskega stanja podzemnih vod. Cilj preiskav in monitoringa je pridobitev obstoječega t.i. 

ničelnega stanja podzemne vode; predvsem informacij o njeni dinamiki. Gre za ključne podatke v 

primeru pojava neželenih učinkov zadrževanja vode v zadrževalniku na bližnje objekte, lokacije 

zajema podzemne vode (vodna dovoljenja) in infrastrukturo. Piezometri morajo biti izvedeni tako, 

da bodo omogočali ovrednotenje trenutnih hidravličnih razmer, dinamike podzemne vode in 

morebitno kasnejše preverjanja vpliva posega na količinsko in tudi kemijsko stanje podzemne 
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vode. Podatki pridobljeni iz navedenih preiskav bodo omogočali optimizacijo projektnih rešitev in 

posledično pripomogli k zmanjševanju vpliva posega na podzemne vode.  

 

• Okvirne lokacije piezometrov so podane v spodnji tabeli in prikazane na spodnji sliki.  
 

Tabela 93: Okvirne točke piezometrov za spremljanje stanja podzemne vode 

Oznake  GKX GKY 

Pz1 456483 101043 

Pz2 456467 101406 

Pz3 455489 101192 

Pz4 455694 101934 

 
Slika 48: Okvirne lokacije opazovalnih/raziskovalnih piezometrov 

 

• Piezometri morajo biti izvedeni z jedrovanjem. Lokacije filtrskih odsekov na podlagi litološkega 

popisa vrtine določi hidrogeolog. V vrtini se izvedejo hidravlični poizkusi, katerih namen je 

določitev osnovnih hidrogeoloških parametrov vodonosnika. V odvisnosti od razmer, ki se 

preverjajo med vrtalnimi deli se lahko izbere stacionarne ali nestacionarne črpalne ali nalivalne 

poizkuse. Pred izvedbo poizkusov morajo biti vrtine aktivirane. Po izdelavi piezometrov je vrtine 

potrebno opremiti z avtomatskimi merilniki tlaka in temperature, ki bodo omogočali zajem 

podatkov s frekvenco 1 h. Odvisno od mikrolokacije piezometra ter izvedbe ustja se v vrtino 

vgradijo sonde, ki se lahko uporabljajo na poplavnih območjih.  

 

• Izvedba monitoringa mora biti časovno umeščena tako, da se pred začetkom gradnje razpolaga z 

vsaj enim hidrološkim letom zveznih meritev nivojev podzemne vod in meritvami gladine vode v 

Gradaščici. Zvezne meritve nivojev in temperature podzemne vode je potrebno izvajati v času 

gradnje. 

 

• Za izvedbo programa spremljanja je odgovoren izvajalec gradbenih del in investitor. Monitoring 

lahko izvajajo le s strani Agencije RS za okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti 

podzemnih voda, ki izpolnjujejo pogoje Pravilnika o monitoringu podzemnih voda (Uradni list 

RS, št. 31/09). Na osnovi rezultatov meritev se izdelajo sprotne ocene stanja v skladu z določili 
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Uredbe o stanju podzemnih voda ter opredelijo morebitni ukrepi. Z rezultati meritev ter potrebi po 

izvedbi morebitnih dodatnih ukrepov se sproti seznanja izvajalca gradbenih del. Poročila z 

rezultati monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo RS za vode in na Agencijo RS za 

okolje. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

 

• Zvezne meritve nivojev in temperature podzemne vode je potrebno izvajati na istih lokacijah kot 

med pripravljalnimi deli in gradnjo vsaj triletnem obdobju po zaključku gradnje in začetku 

obratovanja tako, da se v meritve zajame več obdobij, ko je bil zadrževalnik napolnjen s 

poplavnimi vodami. Poročilo o monitoringu podzemnih vod mora izdelati za to usposobljeno 

podjetje. Lokacije so navedene v zgornji tabeli in prikazane na zgornji sliki.  

 

• Program monitoringa mora biti vključen v Poslovniku o obratovanju in vzdrževanju (izdelan za 

potrebe vodnega mnenja / soglasja / dovoljenja). Meritve lahko izvaja le s strani Agencije RS za 

okolje pooblaščeni izvajalci monitoringa kakovosti podzemnih voda, ki izpolnjujejo pogoje 

Pravilnika o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09). Poročila z rezultati 

monitoringov je potrebno dostavljati tudi na Direkcijo RS za vode in Agencijo RS za okolje 

Predlagana merilna mesta so prikazana na grafični prilogi št. 7.2.  

 

• Za izvedbo monitoringa je odgovoren upravljalec vodnogospodarskih ureditev.  

 

• Sicer izven okvirja monitoringa podzemnih vod je potrebno izvesti dodatne analize tal na območju 

znotraj zadrževalnika in sicer na območjih, kjer bodo ob aktivnosti zadrževalnika tlaki najvišji. 

Analize se lahko združi s preiskavami prostorskega obsega krovnih plasti medzrnskega 

vodonosnika ter njihovimi hidravličnimi karakteristikami, ki so zaradi nujnosti podane kot 

omilitveni ukrep.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno spremljanje 

stanja, kot je to predvideno za čas gradnje. 
 

Zrak  

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

Spremljanje vplivov na kakovost zraka med gradnjo je v prvi vrsti usmerjeno na zagotavljanje nadzora 

nad izvajanjem ukrepov za preprečevanje emisije trdnih delcev v zrak z območja gradbišča in 

transportnih poti. Dodatno so predvidene meritve koncentracije delcev PM10 na območjih, kjer je 

pričakovana onesnaženost zaradi gradnje največja. Zavezanec za izvedbo monitoringa med gradnjo je 

izvajalec gradbenih del, ki je dolžan zagotoviti, da se meritve izvajajo v času največje intenzivnosti 

zemeljskih del (vkop/izkop).  

 

Program spremljanja vplivov mora biti časovno usklajen z načrtom gradbenih del in vključuje: 

o nadzor nad emisijami gradbene mehanizacije in začasnih gradbiščnih naprav na celotnem 

območju gradbišča (tehnična brezhibnost uporabljene mehanizacije in transportnih sredstev), 

o nadzor ukrepov za omejevanje prašenja na gradbišču, začasnih odlagališčih in na dovoznih 

cestah za potrebe gradnje (vlaženje odkritih površin, čiščenje prevoznih sredstev, prekrivanje 

sipkih tovorov med transportom…), 

o meritev koncentracije delcev PM10 na 3 lokacijah (Razori 11A, Razori 16, Razori 24). 

Izvedbo ukrepov za zmanjševanje emisije delcev mora zagotoviti izvajalec z dnevnim zapisovanjem v 

gradbeni dnevnik, nadzornik spremlja skladnost ukrepov z načrtom ureditve gradbišča. V primeru 
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neskladja nadzornik izdela predlog za odpravo neskladja o tem obvesti investitorja, v primeru 

ugotovljenega neupoštevanja predloga pa inšpektorja.  

 

Prve meritve je treba izvesti pred pričetkom gradnje. Meritve PM10 je treba izvajati en mesec v času 

izven kurilne sezone. Med gradnjo je treba izvesti vsaj dve kontinuirani meritvi koncentracije delcev 

PM10, v primeru visokih koncentracij je treba pogostost in obseg meritev povečati, po potrebi pa 

izvajati neprekinjene meritve. Hkrati z meritvami je treba spremljati tudi meteorološke razmere. 

 

Razen na predlaganih lokacijah je v primeru nepredvidenih okoliščin kot so pritožbe občanov, 

nepredvidene dejavnosti, posebno obremenjene transportne poti izven območja gradbišča ipd. meritve 

treba izvajati tudi na dodatnih lokacijah.  

 

Monitoring onesnaženosti zraka z delci PM10 je potrebno izvajati na stanovanjskih območjih v 

neposredni bližini gradbišča oz. dovoznih poteh. Prve meritve je potrebno izvesti pred pričetkom 

gradnje. V primeru nepredvidenih okoliščin kot so pritožbe občanov, nepredvidene dejavnosti, 

posebno obremenjene transportne poti izven območja gradbišča ipd. je treba meritve izvajati tudi na 

dodatnih lokacijah.  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

Med obratovanjem spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

PODNEBJE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

o Med gradnjo spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

o Med obratovanjem spremljanje stanja ni potrebno. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 

 

MATERIALNE DOBRINE 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Upoštevati je potrebno spremljanje stanja navedeno v poglavjih Zemljišča, Tla in Kulturna 

dediščina. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Upoštevati je potrebno spremljanje stanja navedeno v poglavjih Zemljišča, Tla in Kulturna 

dediščina. 

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posegov ne bo prišlo. V kolikor bi do tega vseeno prišlo, je potrebno upoštevati 

spremljanje stanja predvideno za čas gradnje. 
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KULTURNA DEDIŠČINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Spremljanje stanja kulturne dediščine med izvedbo del se zagotovi s pisnim obvestilom 

investitorja Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije vsaj 10 dni pred začetkom del.  

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Potrebno je spremljanje stanja uspešnosti rasti novih zasaditev ob kapelici ter stabilnosti njenih 

temeljev. V primeru ugotovitev poškodb je potrebno objekt sanirati skladno s 

kulturnovarstvenimi pogoji.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Do odstranitve posega ne bo prišlo. V kolikor bi to tega vseeno prišlo bi bilo potrebno enako 

spremljanje stanja kot v času gradnje.  

 

KRAJINA 

 

Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

• Med gradnjo je obvezen projektantski nadzor izvajanja ureditev iz načrtov krajinske ureditve. 

Monitoring izvaja krajinski arhitekt ali biolog. 

 

Med uporabo, obratovanjem ali trajanjem posega 

• Spremljati je potrebno uspešnost nove zarasti. Pred pretekom garancijskega roka izvajalec in 

pooblaščeni zastopnik investitorja ugotovita, ali je izvajalec zamenjal sadike skladno z garancijo. 

Pri površinskih nasadih drevnin je dopusten izpad do 5 % pri posameznih vrstah, če deluje nasad 

kljub izpadom optično sklenjeno. Hkrati pa naj se spremlja tudi razširjanje tujerodne vrste 

dresnika. V primeru, da se bo v okviru monitoringa ugotovilo, da zasaditev ni uspešna, je treba 

predvideti dodatne ukrepe. Spremljanje stanja izvaja biolog ali krajinski arhitekt.  

 

Med odstranitvijo ali opustitvijo in po njej 

• Odstranitev ceste ni predvidena. V kolikor bi to tega vseeno prišlo bi bilo potrebno enako 

spremljanje stanja kot v času gradnje.  

 

 

 

 

11.1. VIRI PODATKOV IN INFORMACIJ 

 

VODE 

• Smernice MOP, Agencija RS za okolje, št. 35001-312/2004, z dne 17.5.2004, dopolnitev smernic 

št. 35001-374/2003, z dne 24.8.2005, dopolnitev smernic št. 35001-374/2003, z dne 23.1.2007. 

• Atlas okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso); 

9.8.2018 

• Atlas voda (http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda%40Arso&initialExtent= 

552388.26%2C147887.8%2C6.61458); 9.8.2018 

• Načrt upravljanja voda (http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/nacrt_upravljanja_voda 

• /nuv_publikacijske_karte/) 

• ARSO, 2017. Ocena stanja vodotokov v Sloveniji za leto 2014 in 2015, MOP-ARSO, oktober 

2017. URL: 

https://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Poro%C4%8Dilo%20R

EKE%20_2014%20in%202015_SPLET%20kon%C4%8Dna.pdf 
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http://gis.arso.gov.si/evode/profile.aspx?id=atlas_voda%40Arso&initialExtent
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• Izdelava kart poplavne nevarnosti za območje DPN za zagotavljanje poplavne varnosti JZ dela 

Ljubljane, Model KP, št. A71-FR/09. IZVO-R, d.o.o., junij 2010. 

• Aquarius d.o.o.. April 2018. Poročilo o vplivih na okolje za zagotavljanje poplavne varnosti 
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Ljubljana. 

• DRSV; Repnik Mah. P. & sod. 2017. Ocena vpliva ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti 

na Malem grabnu (etapa 1A). Ljubljana.  

• ERICO d.o.o.. Velenje. November 2015. Rezultati analiz vodotokov Mali graben in Mlinščica. 

Datum 30.11.2015. 

• Eurofins ERICo Slovenija d.o.o.. Velenje. September 2018. Poročilo o izvedenih analizah 

površinskih vod, analiz tal in sedimentov za izdelavo PVO Protipoplavna ureditev porečja 

Gradaščica - Etapa 2. 

• Smernice MOP, Agencija RS za okolje, št. 35001-312/2004, z dne 17.5.2004, dopolnitev smernic 

št. 35001-374/2003, z dne 24.8.2005, dopolnitev smernic št. 35001-374/2003, z dne 23.1.2007. 

• Monitoring podzemne vode in površinskih vodotokov na območju Mestne občine Ljubljana za 

obdobje maj 2017 do september 2017, (IV. vmesno poročilo), NLZOH, Oddelek za okolje in 

zdravje Maribor, oktober 2017. 

• Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode v letu 2009, oktober 2010. 

• Kemijsko stanje vodnih teles podzemne vode v obdobju 2006-2008, oktober 2010. 

• Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letu 2009. 

• Vpliv načrtovanih ureditev državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti 

jugozahodnega dela Ljubljane na podzemno vodo in vodne vire v občini Dobrova. Inštitut za 

rudarstvo, geotehnologijo in okolje – IRGO. Ljubljana, februar 2012. 
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− Dopolnitev smernic k osnutku Državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne 

varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 

Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/2, z dne 05.03.2010). 

− Podatki o ribah za izdelavo usmeritev projektantu in izdelovalcu Okoljskega poročila v zadevi: 

Državni prostorski načrt za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane 

(Zavod za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/6, 

z dne 24.05.2010). 

− Detajlne predloge za ureditev vodotokov v okviru Državnega prostorskega načrta za 

zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane (Zavod za ribištvo Slovenije, 

Spodnje Gameljne 61a, Ljubljana – Šmartno; št.: 420-19/2010/10, z dne 12.01.2011). 
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PODNEBNE SPREMEMBE 

• Klimatski podatki za postajo Ljubljana-Bežigrad, ARSO, Urad za meteorologijo RS za obdobje 

med letoma 1981 in 2010 

• Podatki o vetru za postajo Ljubljana-Bežigrad, ARSO, Urad za meteorologijo RS za obdobje med 

letoma 1981 in 2015 

• Gradivo ARSO. Dopis št. 35901-12/2018-2 z dne 7.3.2018.  

 

ZRAK 

• Elaborat ocene kakovosti zraka v času gradnje, Epi Spektrum d.o.o., št. 2018-030b/PVO, avgust 

2018, dopolnitev marec 2021 

• Kakovosti zraka v Sloveniji za leto 2019, ARSO, 2020 

• Kataster stavb in Register nepremičnin, GURS, 2021 

 

HRUP 

• Elaborat ocene obremenitve okolja s hrupom, Epi Spektrum d.o.o., št. 2018-030b/PVO, avgust 

2018, dopolnitev marec 2021 

• Meritve obremenitve okolja s hrupom. Epi Spektrum d.o.o., št. 2018-030a/PVO, avgust 2018 

• Promet 2019, DRSC 2020 

• Centralni register prebivalcev 2021, MNZ, marec 2021 

• Kataster stavb in Register nepremičnin, GURS, 2021 

 

VIBRACIJE 

• Kataster stavb in Register nepremičnin, GURS, 2021 

• Register nepremične kulturne dediščine: http://giskd6s.situla.org/giskd/ 

• Digitalni podatki o enotah kulturne dediščine na obravnavanem območju v shp obliki. 2020. 

Ministrstvo za kulturo. 

 

ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

• Forum EMS, 2018. 

 

OSTALO 

• GURS, zemljiško katastrski prikaz, z dne 3. 2. 2019. 

• Idejna zasnova za območje Horjulka v Razorih, Razbremenilnik 6a, Mali Graben in ureditve 

na porečju Gradaščice, (IDZ) IZVO-R d.o.o., št. C33/-FR/10, oktober 2010, dopolnjeno junij 

2012. 

• Načrt organizacije gradbišča in dostopnih poti. VGB d.o.o., avgust 2018, dopolnjeno 

september 2018, dop. marec 2021. 

• Evidenca degradiranih površin, 2011. Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta Univerze 

Ljubljani. 

• LUZ, 2005. Primerjalna študija variant za zagotavljanje poplavne 

 

11.2. OPOZORILA O CELOVITOSTI IN POMANJKLJIVOSTI POROČILA 

 

Izdelava PVO za oddajo vloge za OVS 

 

Nosilec posega Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana se je odločil, da pristopi k 

pridobivanju okoljevarstvenega soglasja s projektno dokumentacijo na nivoju Idejnega projekta, kar je 

v skladu z veljavno zakonodajo. Ker nekatere vsebine Poročila o vplivih na okolje (npr. opis 

organizacije gradbišča, načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, itd.), v skladu z Uredbo o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 

36/09 in 40/17), zahtevajo podatke na nivoju Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, so bile le 
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te izdelane na osnovi strokovnega znanja izdelovalcev poročila o vplivih na okolje ter po posvetu z 

izdelovalci projektne dokumentacije (podjetja IZVO-R d.o.o.).  

 

Dopolnitev PVO po pozivu ARSO februar 2019 

Poročilo o vplivih na okolje in Dodatek za presojo vplivov na varovana območja narave sta bila 

dopolnjena po pozivu ARSO k dopolnitvi vloge za izdajo OVS, št. 35402-43/2018-3 z dne 

29.11.2018.  

 

Vsebina dopolnitev je razvidna iz tekstualne priloge 10.1. 

 

Aneks k PVO september 2020 

Aneks k PVO vključuje dopolnitve/popravke/posodobitev Poročila o vplivih na okolje (Aquarius 

d.o.o. Ljubljana, september 2018, dop. februar 2019) in sicer v poglavjih 1.4. Podatki o celoviti presoji 

vplivov na okolje, 2.1. Lokacija, velikost, zmogljivost ali obseg posega (navedba parcel na katerih je 

predviden poseg), 9.3. Skupno območje pomembnega vpliva (med pripravljalnimi deli in gradnjo) in 

11.2. Opozorila o celovitosti in pomanjkljivosti poročila. Sestavni del Aneksa sta tudi posodobljeni 

grafični prilogi 5. Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi (5.1 Območje 

pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med pripravljalnimi deli in gradnjo, 5.2. Območje 

pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med obratovanjem). Aneks je bil izdelan kot 

samostojen elaborat. 

 

Dopolnitev PVO po pozivu ARSO k izjasnitvi april 2021 

Poročilo o vplivih na okolje in Dodatek za presojo vplivov na varovana območja narave sta bila 

dopolnjena po pozivu ARSO k izjasnitvi v postopku pridobivanja OVS, št. 35402-43/2019-44 z dne 

16.2.2021.  

 

Prav tako so bile v dopolnitev poročila prenesene vsebine Aneksa k PVO (Aquarius d.o.o. Ljubljana, 

september 2020). 

 

Vsebina dopolnitev je razvidna iz tekstualne priloge 10.2. 

 

 

11.3. GRAFIČNI PRIKAZ 

 

Grafične priloge so priložene na koncu poročila in obsegajo sledeče vsebine: 
 

1. Prikaz PVO posegov, povezanih posegov ter drugih posegov na obravnavanem območju 
 

2. Pregledna karta obravnavanih posegov 
 

3. Grafični prikaz obstoječega stanja okolja  

3.1 Narava 

3.2 Kulturna dediščina  
 

4. Grafični prikaz ukrepov za zmanjšanje vplivov na okolje 

4.1 Med pripravljalnimi deli in gradnjo 

4.2 Med obratovanjem 
 

5. Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi  

5.1 Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med pripravljalnimi deli 

in gradnjo 

5.2 Območje pomembnega vpliva na zdravje in premoženje ljudi med obratovanjem  
 

6. Prikaz vplivnega območja z območji Natura 2000 (oznaka, koda območja, razdalje posega od 

najbližjega varovanega območja) 
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7. Monitoring 

7.1 Monitoring med pripravljalnimi deli in gradnjo  

7.2 Monitoring med obratovanjem 


