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POKRAJINSKA SANACIJA PESKOKOPOV OBČINE MORAVČE
Izvleček:
Podjetje TERMIT d.d. iz Moravč ima za zagotavljanje surovin za proizvodnjo kremenovega peska na
območju občine Moravče večje število odprtih kopov, ki jih namerava sanirati. Ker jih namerava
sanirati z odlaganjem inertnih odpadkov in zemeljskih materialov s prostornino okrog 1.100.000 m3 je
potrebno za predvideni poseg, skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št.
39/06) izvesti ''presojo vplivov na okolje'' ter pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zaradi prostorske
ločenosti in značilnih posebnosti posameznih odkopov je bilo potrebno ''presojo vplivov na okolje''
pripraviti za vsakega posebej. Glavna tema diplomske ga dela je bila izvedba “presoje vplivov na
okolje” na konkretnem primeru odkopa Hudej-Ples, kot enega temeljnih postopkov preverjanja
okoljske ustreznosti posegov ali dejavnosti v okolju in izdelava končnega poročila o vplivih na okolje.
Z namenom čim boljše možnosti koriščenja površin po končani sanaciji, se je investitor odločil za
izvedbo sanacije odkopa z zasipavanjem depresijskih delov s prilagajanjem prvotnemu terenu. Gre za
poskus povrnitve močno degradirane pokrajine v njeno prvotno stanje in njeno rekultivacijo. Glede na
rezultate izvedene ''presoje vplivov na okolje'', predstavljene v tem diplomskem delu, ocenjujemo, da
je odlaganje inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine v odkop
Hudej-Ples, v okviru dejavnosti, ki so predstavljene v diplomskem delu in ob upoštevanju, v
diplomskem delu navedenih priporočil za zmanjševanje vplivov z vidikov varstva okolja,
sprejemljivo.
Ključne besede: presoja vplivov na okolje, sanacija, peskokop, Moravče, Hudej-Ples.
LANDSCAPE SANITATION OF THE SANDPITS IN MORAVČE DISTRICT
Abstract:
Company TERMIT d.d. from Moravče guarantees the material for the production of quartz sand in
Moravče district by large number of strip minings, which are intended for sanitation. The company is
planning on sanitizing them by disposing inert waste and earthly material with volume around
1.100.000 m3. Such intervention demands implementation of the “assessment of effects on the
environment” in accordance with Environment Protection Act (Ur. L. RS, No. 39/06) and gain the
environmental unanimity. The “assessments of effects on the environment” had to be done separately
for each excavation site due to the separate location and individual specifics. The main topic of the
thesis is the implementation of “assessment of effects of the environment” on a real example of
Hudej-Ples excavation site, as one of the basic procedures of assessing environmental adequacy of
these interventions and implementation of the final report about effects on the environment. With the
purpose of being able to use as much surface as possible after the sanitation, the investor decided to
carry out the sanitation of the dig by filling up depression parts and adjusting the field to its original
state. This is an attempt to return greatly degraded land into its original state and its re-cultivation.
According to the results of the “assessment of effects on the environment”, presented in this thesis, we
assess that the disposal of inert waste, earthly material and artificially prepared soil in the excavation
site Hudej-Ples is acceptable. This assessment was done inside the frame of activities represented in
the thesis and by acknowledging recommendation for reduction of effects from the environmental
point of view.
Key words: assessment of effects on the environment, sanitation, sand pit, Moravče, Hudej-Ples.
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1.

UVOD

1.1. Namen in cilji
Namen diplomske ga dela je bil izvedba “presoje vplivov na okolje” na konkretnem primeru odkopa
Hudej-Ples, kot enega temeljnih postopkov preverjanja okoljske ustreznosti posegov ali dejavnosti v
okolju in izdelava končnega poročila o vplivih na okolje. Zastavljeni so bili sledeči cilji:
• ugotoviti stanje na obravnavanem območju pred posegom,
• predvideti in ovrednotiti vplive na okolje, ki bodo nastali pri obravnavanem posegu ter
• na podlagi ugotovljenega podati predloge za izboljšavo projekta in oceno o ustreznosti
izvajanja obravnavanega posega.

1.2. Hipoteza
V sklopu diplomskega dela sta bili postavljeni dve hipotezi in sicer:
• Sanacija peskokopov v občini Moravče je z okoljskega vidika smiselna in upravičena.
• Postopek “presoje vplivov na okolje” je za takšen poseg potreben.

1.3. Pregled literature in dosedanjih proučevanj
Z geografijo občine Moravče se je v zadnjem času ukvarjala predvsem Maja Topole, ki je leta 2000 v
Geografskem obzorniku (letnik 47, št. 3, str. 3-9, 2000) objavila članek z naslovom Pokrajinske enote
občine Moravče, leta 2003 pa še monografsko publikacijo z naslovom Geografija občine Moravče.
Recenzijo slednje je leta 2003 v Geografskem vestniku (letnik 76, št. 1, 2003) najprej objavil Milan
Natek, nato pa leta 2004 v Geografskem obzorniku (letnik 51, št. 4, str. 30-31, 2004) še Ivan Gams.
Leta 1999 je Tanja Vojska napisala diplomsko delo z naslovom Geografija občine Moravče, še pred
njo pa se je leta 1997 s širšo okolico obravnavanega območja, predvsem s hidrogeografskega vidika,
v seminarski nalogi z naslovom Umetno Drtijsko jezero pri Moravčah ukvarjala Anica Kunaver.
Vegetacijo na obravnavanem območju je proučeval Lojze Marinček, ki je leta 1975 izdal
monografsko publikacijo z naslovom Gozdna vegetacija Moravške doline na miocenskih kamninah, z
naravno in kulturno dediščino pa Mojca Tercelj Otorepec, ki je leta 2004 izdala monografsko
publikacijo Moja dolina na dlani: skozi naravne vrednote, kulturno dediščino, spomenike in lastnike.
Vsa našteta dela se sicer ukvarjajo z območjem občine Moravče ali širšo okolico obravnavanega
območja tega diplomskega dela, a ne dovolj natančno, da bi jih lahko vključili v izdelavo poročila o
vplivih na okolje. Tako smo se pri izdelavi slednjega oprli predvsem na dokumentacijo in raziskave,
ki nam jih je posredoval naročnik (našteta so v poglavju 2.9. Poročilo o delu) ter na literaturo, vire in
trenutno veljavno zakonodajo.
Omeniti velja še dve diplomski deli, ki se sicer ne ukvarjata z obravnavanim območjem, a je njuna
glavna tematika prav tako “Presoja vplivov na okolje”. Gre za diplomsko delo Jane Bizjak Presoja
vplivov avtoceste od Slovenske Bistrice do madžarske meje na okolje iz leta 1994 in diplomsko delo
Katje Zorko Presoja vplivov plinovodnega sistema na okolje - na primeru vzporednega magistralnega
plinovoda iz leta 2004.

1.4. Metodologija
Uporabljena metodologija je zajemala tako kabinetno kot terensko delo. Ker je šlo za konkreten
projekt, smo bili v stalnem stiku z naročnikom, podjetjem Termit d.d., ki nam je posredovalo tudi vse
svoje izvedene raziskave in dokumentacijo o obravnavanem območju. Po uvodnih sestankih in
Klemen Strmšnik
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seznanitvijo z obravnavnim območjem in posegom je bil izveden terenski ogled območja. Sledila je
izvedba same “presoje vplivov na okolje” po v nadaljevanju predstavljeni zasnovi in metodologiji ter
izdelava poročila o vplivih na okolje. S strani za to usposobljenega strokovnjaka je bila izvedena tudi
revizija izdelanega poročila, po kateri je bil le-ta dopolnjen in oblikovan v končno poročilo. Končno
poročilo je bilo nato preoblikovano in dopolnjeno tako, da ustreza Diplomskemu redu Oddelka za
geografijo.
Čeprav univerzalna definicija “presoje vplivov na okolje” (v nadaljevanju PVO) ne obstaja, je po
mnenju Therviela in Morrisa PVO proces predvidevanja in evalvacije vplivov na okolje, katerega
rezultati se uporabljajo kot orodje v procesu odločanja. To v praksi pomeni, da je PVO postopek s
katerim preverjamo okoljsko ustreznost načrtovanega posega ali dejavnosti v okolju. Namen PVO je
preprečevanje degradacije okolja z boljšimi informacijami o posledicah načrtovanih razvojnih
projektov na okolje, ki so na voljo oblikovalcem odločanja. Izdelati jo je potrebno za naprave,
objekte in posege, ki po svoji legi, dimenziji, kapaciteti, in vplivih na okolje oz. drugih značilnostih
pomembno vplivajo na širšo okolico. Projekte za katere je PVO obvezna navaja Direktiva EZ 85/337
ali pa se določitev o izdelavi PVO prepušča posamezni članici EZ (Plut, 2004). V Sloveniji to
področje zakonsko urejata Zakon o varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) in Uredba o
vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00,
83/02). Poročilo o vplivih na okolje je končni rezultat PVO in podlaga za pridobitev okoljskega
soglasja.
V Tabeli 1 je podana primerjava med teoretično zasnovo PVO, kot je vidita Therviel in Morris, ter
uporabljeno zasnovo PVO, ki temelji na Navodilu o metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na
okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) in ki je podrobneje predstavljena v poglavju “2. Razprava in rezultati”.
Tabela 1: Primerjava teoretične zasnove PVO z uporabljeno (Plut, 2004).
ZASNOVA PVO
Po Therivelu in Morrisu
1. Preliminarni oris

2. Izbor parametrov okolja
3. Osnovni podatki
4. Oris in evalvacija sistema okolja

5. Oris predlaganega projekta in alternativ
6. Predvidevanje in evalvacija neposrednih,
posrednih in kumulativnih učinkov
7. Predlogi ukrepov zmanjševanja in
povečevanja

Uporabljena
1. Opis posega:
• uvod,
• opis lokacije in neposredne okolice,
• opis predvidene ureditve (posega).
2. Izbor parametrov okolja
3. Stanje okolja
4. Alternativne možnosti:
• opis alternativ,
• razlogi za izbrano rešitev.
5. Vplivi na okolje:
• pregled vplivov na okolje,
vplivno območje.
6. Omilitveni ukrepi in priporočila

7. Spremljanje (monitoring):
• predpisane obveznosti,
• naša priporočila.
8. Predlogi ukrepov spremljanja (monitoring) 8. Opozorilo o celovitosti poročila
9. Presoja sestavin in predlogi v razmerju do 9. Priloge:
drugih sestavin okolja
• poročilo o delu,
• metodologija.
10. Monitoring in presoja preostalih vplivov

Klemen Strmšnik
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Na samem začetku izdelave poročila o vplivih na okolje je bila opredeljena vsebina z glavnimi
vprašanji, ki smo jih v poročilu podrobno obravnavali. Glavne vplive na:
• elemente okolja: zrak, tla, vode, hrup, odpadki,
• naravo: naravne vrednote in zavarovana območja, rastlinstvo, živalstvo,
• človeka: družbeno okolje, krajina in vidne kakovosti okolja, kulturna dediščina,
ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na značilnosti
predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pregled glavnih vplivov,
ki lahko nastopijo pri izvedbi načrtovanega posega, je v tabelarični obliki podan v Tabeli 17 (glej
stran 63 in 64).
Kot metoda za oceno vplivov na okolje je bila izbrana šest-stopenjska lestvica. Ocena pomena vpliva
posega na posamezen element okolja je odvisna od stanja elementa pred posegom, obsega spremembe
ter odnosa družbe in presojevalca do tega elementa. Za nekatere elemente obstajajo zakonsko
določene mejne vrednosti obremenitev, za ostale pa je ocena vpliva stvar strokovne presoje
ocenjevalca. Za ocenjevanje vplivov smo uporabili šest-stopenjsko lestvico z ocenami, katerih pomen
je prikazan v Tabeli 2.
Tabela 2: Pomen ocen vplivov na okolje.
Stopnja
vpliva
+
0
1

Opisna ocena
pozitiven vpliv
ni vpliva
vpliv je majhen

2

vpliv je zmeren

3

vpliv je velik

4

nesprejemljivo velik vpliv

Pojasnilo
poseg bo pozitivno vplival na element okolja
sprememba sestavine okolja je neugotovljivo majhna
fizična sprememba in kakovost prizadete sestavine je zaznavna, a
majhna
vpliv na sestavino je znaten, vendar bodisi zaradi obsega fizične
spremembe ali zaradi njene kakovosti ni posebno velik
vpliv je ocenjen kot zelo velik, vendar ni uničujoč in je še znotraj
dopustnih meja
vpliv je za sestavino okolja uničujoč, intenziteta vpliva presega z
zakonom predpisane meje

Ker zakonodaja za geografski termin ''prst'' uporablja termin ''tla'' in ker je poročilo o vplivih na
okolje vezano prvenstveno na zakonodajo, se nesporazumom v izogib, v tem diplomskem delu ni bilo
mogoče izogniti njegovi uporabi. Tako se v nadaljevanju poročila za geografski termin ''prst''
uporablja termin ''tla''.

Klemen Strmšnik
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2.

RAZPRAVA IN REZULTATI – POROČILO O VPLIVIH NA

OKOLJE ZA ODLAGANJE INERTNIH ODPADKOV IN ZEMELJSKIH
MATERIALOV V ODKOPU HUDEJ-PLES

2.1. Opis posega
Izkoriščanje kremenovega peska v odkopu Hudej-Ples družba Termit d.d. izvaja po potrjenem
Rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples. V
omenjenem rudarskem projektu je bila predvidena tudi izvedba tehnične in biološke sanacije odkopa
po končanem izkoriščanju. Projekt predvideva sprotno izvajanje sanacijskih del (Rudarski projekt za
izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
Pri tehnični sanaciji ni bilo predvidenih večjih posegov razen zaoblitve ostrih in nepravilnih robov,
izravnave platoja v takšnih naklonih, ki omogoča naravno odvodnjavanje ter izravnavo brežin. Po
končanem izkoriščanju je bila predvidena tudi izvedba rekultivacije tako pripravljenih površin.
Sanacija ni predvidela zasipavanja z namenom prilagajanja višini prvotnega terena pred pričetkom
izvajanja rudarskih del (Rudarski projekt za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v
ležišču Hudej-Ples, 1996).
Z namenom čim boljše možnosti koriščenja površin po končani sanaciji, se je investitor odločil za
izvedbo sanacije odkopa z zasipavanjem depresijskih delov odkopa s prilagajanjem prvotnemu terenu.
Tako bo investitor izvedel sanacijo izkoriščenega dela odkopa po pripravljenem Načrtu vnosa
zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Izkoriščeni del odkopa želi investitor sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje z odlaganjem inertnih
odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine. Investitor namerava omenjene
surovine odlagati v odkopu Hudej-Ples, kjer namerava odložiti približno 1.100.000 m3 omenjenega
materiala (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03; Priloga 4),
namerava investitor odložiti omenjene odpadke po postopku R10 - Vnos v ali na tla v korist
kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje (podrobnejša razlaga omenjenega postopka je podana v
nadaljevanju). Vendar je potrebno opomniti, da sanacija odkopov ne bo potekala po določilih Uredbe
o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06). Sanacija odkopov bo izvajana z
zasipanjem odkopa s pretežno z inertnimi odpadki ter umetno pripravljeno zemljino. Pri tem je
potrebno opomniti, da se umetno pripravljene zemljine, ki vsebujejo organske snovi lahko uporabljajo
samo za prekritje z inertnimi materiali zapolnjen del odkopa, oziroma za sloje na katerih je
predvidena rastlinska zasaditev.
V skladu s 3. členom Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 28/06) se vnašanje
materialov v in/ali na tla ne obravnava, če gre za:
• uporabo inertnih odpadkov kot polnilo pri vzpostavitvi novega ali nadomestitvi prejšnjega
stanja okolja ali pri zagotavljanju stabilnosti telesa odlagališča, sanitarnih ukrepov in drugih
posegov pri rekonstrukciji odlagališč ali pri gradnji, če se vnašajo v skladu s predpisom, ki
ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;
• odlaganje materialov, ki nastajajo pri talnem izkopu pri gradbenih delih, če se vnašajo v
skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov;
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•

odlaganje neonesnažene jalovine ali inertnih odpadkov, ki nastajajo pri raziskovanju,
izkoriščanju, obogatitvi in predelavi ter skladiščenju mineralnih surovin ali pri delih v
površinskih kopih, če se vnašajo v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo.

Po prej navedeni Uredbi so inertni odpadki tisti, ki se fizikalno, kemično ali biološko bistveno ne
spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali drugače kemijsko ali fizikalno ne reagirajo, niso
biorazgradljivi in ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na način, ki povečuje
obremenitev okolja ali so zdravju škodljivi. V obravnavanem primeru torej ne gre za odlagališče
inertnih odpadkov v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06).
Zakon o varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) pravi, da je pred začetkom izvajanja
posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, potrebno izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in
pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna
presoja vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 66/96, 12/00 in 83/02) določa, da je obvezna presoja vplivov
na okolje potrebna za odlaganje inertnih odpadkov ali zemeljskega materiala s prostornino 100.000
m3 ali več.
Ker investitor namerava izvesti odlaganje inertnih odpadkov in zemeljskih materialov s prostornino
okrog 1.100.000 m3 je potrebno za predvideni poseg, skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO1UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) in Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Ur. l. RS št. 66/96, 12/00, 83/02), izvesti presojo vplivov na okolje, izdelati poročilo o
vplivih na okolje ter pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.
Namen poročila je ovrednotiti in predvideti vplive na okolje ter na podlagi ugotovljenega stanja
podati predloge za izboljšavo projekta in oceno o ustreznosti izvajanja omenjene dejavnosti. Poročilo
o vplivih na okolje bo uporabljeno v okviru postopka pridobitve okoljevarstvenega soglasja za
odlaganje inertnih odpadkov in zemeljskih materialov v odkopu Hudej-Ples.

2.1.1. Opis lokacije in neposredne okolice
Odkop Hudej-Ples se nahaja 3 km vzhodno od naselja Moravče in 200 m severno od regionalne ceste
Moravče – Zagorje (glej prilogo A). Z odcepom od te ceste je omogočen tudi dostop do odkopa.
V okolici obravnavanega območja odlaganja se nahajajo pretežno kmetijske in gozdne površine.
Najbližji stanovanjski objekti (kmetija Vovk) so na severu in so od meje znotraj katere investitor ima
namen odložiti omenjene materiale1 oddaljeni približno 15 m. Južno od meje območja odlaganja na
razdalji okrog 30 m se nahaja druga skupina objektov (kmetija Plešk), ki se na razdalji približno 100
m od območja odlaganja nadaljuje v tretjo skupino objektov (kmetijo Zgornji Križan). V širši okolici
območja odlaganja se nahajata še dve skupini stanovanjskih objektov. Naselje Hubej leži približno
250 m severozahodno od meje obravnavanega območja, naselje Hleve pa približno 200 m proti
Zahodu.
Odkop se nahaja na reliefno razgibanem območju, kar je posledica tektonike in pestre geološke
sestave. Območje odkopa je locirano v t.i. depresiji. Med odkopom in ostalim objekti v okolici
odkopa je relief (teren) zelo razgiban. Proti objektom v okolici odkopa se pojavljajo reliefne ovire
(pobočja), kar je razvidno tudi iz spodnje slike 2. Proti najbližjemu stanovanjskemu objektu na
severni strani (kmetija Volk) se strmo dviguje pobočje to je t.i. varnostni steber.

1

Inertni odpadki, zemeljski odkopi ter umetno pripravljena zemljina.
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Slika 1: Lokacija odkopa Hudej-Ples s širšo okolico (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006).

Območje znotraj katerega investitor namerava odlagati omenjene materiale se nahaja na zemljišču s
parcelnimi številkami 678, 679, 680, 681, 682, 683, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 733, 734, 736, 737,
738/1, 738/2, 739, 740, 741, 742, 746, 747, 886, 887, 888, 890, 1007/1, 1007/2, 1008 k.o. Zgornje
Koseze (glej prilogo B) (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).

Slika 2: Pogled na razgiban relief v okolici odkopa
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Dostop do lokacije odkopa je v obstoječem stanju urejen z odcepom od ceste Moravče – Zagorje.
Cesta, ki vodi od ceste Moravče – Zagorje do vhoda v odkopni prostor je asfaltirana. V prostorskih
sestavinah sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje od leta 1986 do
leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje od leta 1986 do leta 1990
za območje občine Moravče, je območje omenjenega odkopa opredeljeno kot območje mineralnih
surovin z oznako LN 73 UN2.

2.1.1.1. Trenutno stanje odkopa
V vzhodnem delu odkopa Hudej-Ples investitor izvaja le še zaključna pridobivalna dela. Manjši del na
skrajnem vzhodnem robu je bil že saniran z umetno pripravljeno zemljino in je v postopku izvajanje
rekultivacije (na slikah 3 in 4 označen z redečo puščico). Vzporedno s sanacijo vzhodnega dela
odkopa bo investitor pričel z izkoriščanjem kremenčevega peska v zahodnem delu odkopa (glej
prilogo B).

Slika 3: Pogled na trenutno stanje v odkopu.

V odkopu Hudej-Ples je na delu odkopa že izvedena rekultivacija degradiranih površin z odlaganjem
separacijske jalovine in separacijskega mulja in umetno pripravljene zemljine, tako da je del odkopa
tudi že saniran.

Slika 4: Pogled na že sanirani del odkopa.
2

Oznaka predstavlja ureditveni načrt.
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2.1.2. Opis predvidene ureditve
Podjetje TERMIT d.d. iz Moravč, je vodilno slovensko podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje
kremenovega peska ter pomožnih livarskih in jeklarskih sredstev. Za zagotavljanje surovin za
proizvodnjo kremenovega peska imajo na področju občine Moravče večje število odprtih kopov.
Dovoljenje za izkoriščanje, ki ga je investitorju podelilo Ministrstvo za gospodarstvo, številka 0931/4-61 predvideva tudi sanacijo odkopnih prostorov.
Izkoriščanje kremenovega peska v odkopu Hudej-Ples družba Termit d.d. izvaja po potrjenem
Rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples. V
omenjenem rudarskem projektu je navedeno, da so odkopne količine kremenovega peska 2.620.240
m3 v razsutem stanju. Od tega je odrivka predstavljala 687.500 m3. Ocenjena življenjska doba
peskokopa je bila 14 let. Skupna površina odkopa je 15,1 ha (Rudarski projekt za izvajanje del pri
pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
V rudarskem projektu je bila predvidena potrebna količina materialov za izvedbo v projektu
opredeljene sanacije. Količina materiala za izvedbo v projektu opredeljenega načina sanacije je
določena na podlagi debeline nasutja. Tako opredeljena sanacija je predvidevala nasutje v debelini 2,5
m. Količina materiala, ki bi bila potrebna za izvedbo take sanacije je opredeljena na okrog 210.000 m3
(Rudarski projekt za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
Z namenom čim boljše možnosti koriščenja površin po končani sanaciji, se je investitor odločil za
izvedbo sanacije odkopa z zasipavanjem depresijskih delov odkopa s prilagajanjem prvotnemu terenu.
Tako bo investitor izvedel sanacijo izkoriščenega dela odkopa po pripravljenem Načrtu vnosa
zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Pri izvajanju sanacije odkopov po zaključku izkoriščanja kremenčevega peska bo investitor upošteval
tudi določila za sanacijo, ki je opredeljena v Rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju
kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples (Rudarski projekt za izvajanje del pri pridobivanju
kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
Upoštevajoč prvotni relief, stanje v odkopu in količino materiala, ki bo odkopan je ocenjeno, da je za
izvedbo sanacije z zasipavanjem depresijskih delov odkopa s prilagajanjem terenu (ki je bil pred
pričetkom izvajanja del) potrebno zagotoviti 1.100.000 m3 (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop
Hudej-Ples, 2006).
V odkopu Hudej-Ples je do končne opustitve izkoriščanja in sanacije odkopov potrebno izvesti še
izkoriščanje preostalih zalog peska ter izdelavo končnih etaž in končne sanacije po potrjeni projektni
dokumentaciji. S tem bo investitor pridobil tudi nekaj dodatnega prostora za odlaganje materialov.
V skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03; Priloga 4),
investitor namerava odložiti omenjene odpadke po postopku R10 - Vnos v ali na tla v korist
kmetijstvu ali za ekološko izboljšanje.
V Tehničnih pojasnilih k postopkom predelave in odstranjevanja odpadkov (Ministrstvo za okolje in
prostor, 2000) je za postopek predelave odpadkov z oznako R10 zapisano: v tla vnesemo na primeren
način odpadek, ki ima takšne lastnosti, da pripomore k povečanem pridelku in/ali ugodno vpliva na
ekološko stanje zemljine. V nekaterih primerih je sestavni del postopka tudi predhodna biološka
obdelava odpadkov, ki je potrebna zaradi zagotavljanja ustreznih fizikalnih, kemičnih in bioloških
lastnosti. Posebno pozornost pri vnašanju odpadkov v tla, je potrebno nameniti parametrom, kot so:
vrsta in kakovost odpadka, način in količina vnosa, čas vnosa, omejitve glede vrste zemljišč itd.
Klemen Strmšnik
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Pri predhodni biološki obdelavi odpadkov je potrebno preprečiti prekomerne emisije snovi v zrak in
vode ter po potrebi izvesti ukrepe za omejevanje hrupa.
Vendar je potrebno opomniti, da sanacija odkopov ne bo potekala po določilih Uredbe o odlaganju
odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06). Sanacija odkopov bo izvajana z zasipanjem odkopa s
pretežno z inertnimi odpadki. Po prej navedeni Uredbi so inertni odpadki tisti, ki se fizikalno,
kemično ali biološko bistveno ne spreminjajo, ne razpadejo, ne zgorijo ali drugače kemijsko ali
fizikalno ne reagirajo, niso biorazgradljivi in ne vplivajo škodljivo na druge snovi ob stiku z njimi na
način, ki povečuje obremenitev okolja ali so zdravju škodljivi. V obravnavanem primeru ne gre za
odlagališče inertnih odpadkov v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št.
32/06).

2.1.2.1. Pripravljalna dela
Pred pričetkom odlaganja materiala bo investitor izvedel tudi pripravljalna dela. Pripravljalna dela
bodo usmerjena v:
• ureditev glavne dostopne ceste do lokacije odlaganja in ceste za transport materiala,
• čiščenje in preureditev usedalnikov (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples,
2006).

Glavna dostopna cesta do lokacije odlaganja in ceste za transport materiala
Kot glavna dostopna cesta do lokacije odlaganja, se bo uporabila sedanja glavna izvozna cesta iz
odkopa Hudej-Ples. Ta se sedaj še aktivno uporablja za izvoz kremenovega peska. Cesta je urejena in
asfaltirana v širini 9 m in se priključi na cesto Moravče-Zagorje.
Investitor bo za odlaganje uporabljal t.i. vzhodno cesto, ki poteka od vhoda v odkop proti že
saniranemu območju in nato preko njega. Povprečna dnevna kapaciteta dovoza v času, ko bo
investitor sprejemal materiale, ki so predvideni za zapolnjevanje odkopov na obravnavano lokacijo je
1000 do 1500 m3. Ocenjena frekvenca dovoza je glede na ta podatek je do 100 vozil (tovornjakov)
dnevno v času koničnega dovoza. Ocenjeno število odvozov kremenčevega peska iz odkopa je
običajno do 90 vozil (tovornjakov) dnevno. V obstoječem stanju se iz odkopa Hudej-Ples po cesti, ki
pelje do separacije v Drtiji običajno dnevno opravi do 180 voženj (odhod in prihod) (Načrt odlaganja
zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Z ozirom na prej navedeno lahko pričakujemo, da se bo dnevno na območje odkopa (dostopna cesta,
ki od ceste Moravče-Zagorje vodi do odkopa) pripeljalo do 190 vozil v času koničnega dovoza (Načrt
odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).

Čiščenje in preureditev usedalnikov
Pred pričetkom odlaganja materiala bo investitor izvedel čiščenje obeh usedalnih bazenov. Po potrebi
bo investitor izvedel tudi manjše rekonstrukcije usedalnih bazenov. Po podatkih iz Rudarskega
projekta za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples je zahtevani
volumen zbiralnika (usedalnika) vode 173 m3. Prekatni del zbiralnika prečiščene vode je ocenjen na
79 m3 (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Ob terenskem ogledu vodotok ob cesti, ki se izliva v Drtijščico bil nekoliko zamuljen. Z ozirom na to
naj investitor zagotoviti večje usedalnike oziroma naj se pred začetkom sanacije izdela hidro-tehnična
študija izvedbe tovrstnega usedalnika oz. sistema usedalnikov.
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2.1.2.2. Odlaganje materiala v odkopu Hudej-Ples
Odlaganje materiala v tem delu odkopa bo potekalo v petih fazah, ki so v nadaljevanju poglavja
povzete po Načrtu odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples (Načrt odlaganja zemeljskih mas v
odkop Hudej-Ples, 2006). Zaradi razgibanosti reliefa, po končanem odlaganju ne bo nastal raven
plato, temveč zvezna ploskev. Ta se bo od središča odkopa spuščala proti vzhodu in jugovzhodu, ter
tako čim bolj posnemala stanje pred pričetkom izkopavanja.
Prva faza odlaganja materiala
Material se prične odlagati s platoja, ki ga tvori do sedaj že sanirano območje. Za dovoz materiala se
uporabi že obstoječo cesto ob vzhodnem robu odkopa. Material se plastovito odlaga v smeri vzhodzahod. Višina odloženega materiala je odvisna od višine obodnega roba odkopa, ki v SV kotu odkopa
znaša 405 m, se na vzhodnem robu dvigne na koto 412 m in se proti vhodu v odkop Hudej-Ples spusti
na koto 410 m (glej prilogo B). Tako se sanirano območje širi proti zahodu vse dokler ne doseže roba
višje ležeče depresije. Material, ki se dovaža s tovornjaki se sproti vgrajuje in utrjuje. Sproti je
potrebno utrjevati tudi vozni plato. Za utrjevanje se uporablja material, ki je primeren za utrjevanje. V
kolikor ta material ni primeren, je potrebno izvesti utrjevanje z dodatnim kamenim materialom. Z
odlaganjem materiala nastane plato, ki sledi reliefnim oblikam okolice.
Druga faza odlaganja materiala
V drugi fazi se z zasipavanjem v smeri vzhod-zahod zapolni višje ležeča depresija. Ta služi tudi kot
usedalni bazen za meteorno vodo, ki se zbira z območja odlaganja. Iztok iz tega usedalnika je po
ceveh speljan do glavne izvozne ceste v usedalni bazen in naprej v potok. Tudi v tem primeru se za
dovoz materiala uporabi že obstoječo cesto ob vzhodnem robu odkopa. V depresijo se material odlaga
do kote 405 m. Nastali plato tvori podlago za tretjo fazo. Material, ki se dovaža s tovornjaki se sproti
vgrajuje in utrjuje. Sproti je potrebno utrjevati tudi vozni plato. Za utrjevanje se uporablja material iz
trase, ki je primeren za utrjevanje. V kolikor ta material ni primeren, je potrebno izvesti utrjevanje z
dodatnim kamenim materialom.
Tretja faza odlaganja materiala
V tretji fazi odlaganja materiala se v smeri vzhod-zahod nadaljuje z odlaganjem materiala na novo
nastalem platoju do kote približno 420 m na severnem robu odkopa (pod kmetijo Vovk) in do kote
približno 430 m na južnem robu odkopa Hudej-Ples. Vmesne kote do katerih se bodo odlagali
materiali so odvisne od oblike terena, ki naj bi čim bolj spominjala na prvotno stanje. Tudi v tej fazi
se material dovaža po vzhodni cesti, od katere bo potrebno urediti utrjeno dovozno cesto, ki bo
potekala čez že sanirano območje. Material, ki se dovaža s tovornjaki se sproti vgrajuje in utrjuje.
Sproti je potrebno utrjevati tudi vozni plato. Za utrjevanje se uporablja material, ki je primeren za
utrjevanje. V kolikor ta material ni primeren, je potrebno izvesti utrjevanje z dodatnim kamenim
materialom. Z nasipanjem materiala se nadaljuje vse do roba nižje ležeče depresije.
Četrta faza odlaganja materiala
V četrti fazi se v smeri vzhod-zahod zasuje nižje ležeča depresija do kote 400 m. Tudi ta depresija
služi tudi kot usedalno jezero za meteorno vodo, ki se zbira z območja odlaganja. Iztok iz tega
usedalnika je po ceveh speljan do glavne izvozne ceste v usedalni bazen in naprej v potok. Pred
iztokom potoka se nahaja še en manjši usedalni bazen. Nastali plato tvori podlago za peto fazo
zasipavanja. Za dovozno cesto se uporabi tudi tokrat podaljšana vzhodna cesta. Material, ki se dovaža
s tovornjaki se sproti vgrajuje in utrjuje. Sproti je potrebno utrjevati tudi vozni plato. Za utrjevanje se
uporablja material iz trase, ki je primeren za utrjevanje. V kolikor ta material ni primeren, je potrebno
izvesti utrjevanje z dodatnim kamenim materialom.
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Peta faza odlaganja materiala
V peti fazi zasipavanja se nadaljuje z zasipavanjem v smeri vzhod-zahod vse do t.i. severne ceste, ki
povezuje vhod v odkop z zahodnim delom odkopa Hudej-Ples. V kolikor bo omenjena cesta še v rabi,
bo potrebno poskrbeti za dodatno utrditev brežin saniranega območja. Kota do katerih bo tako
vzhodni del odkopa zasut znaša približno 420m. Tako dobimo zvezno ploskev, ki se kar najbolj ujema
z prvotnim stanjem površja pred posegi. Za dovozno cesto se uporabi podaljšana vzhodna cesta.
Material, ki se dovaža s tovornjaki se sproti vgrajuje in utrjuje. Sproti je potrebno utrjevati tudi vozni
plato. Za utrjevanje se uporablja material iz trase, ki je primeren za utrjevanje. V kolikor ta material ni
primeren, je potrebno izvesti utrjevanje z dodatnim kamenim materialom.
Nadaljnje faze odlaganja materiala
Ker namerava investitor nadaljevati z odkopavanjem kremenčevega peska v smeri vzhod-zahod v
zahodnem delu hkrati z sanacijo vzhodnega dela odkopa Hudej-Ples, se bodo nadaljnja zasipavanja
odvijala sorazmerno z odkopom po istem vzorcu zasipavanja kot je to predvideno za izvajanje do pete
faze odlaganja materiala.

2.1.2.3. Izdelava odvodnjevalnih kanalov
Po končanju odlaganja materiala bo nastala zvezna površina, ki je pripravljena za fazo biološke
rekultivacije področja. Predhodno je potrebno izdelati odvodnjavanje terena. Ob robu saniranega
območja bo investitor izkopal odvodnjevalni jarek v trikotni obliki. Iztok jarka je preko prepusta
urejen v usedalni bazen. Za odvodnjavanje osrednjega dela saniranega območja se bo uporabila tudi
že obstoječa drenaža, ki odvaja vodo iz sedanjih zbiralnikov za meteorno vodo. Tudi tu je iztok urejen
preko usedalnega bazena. S tem je zaključena tehnična sanacija odkopa Hudej-Ples, kateri sledi
biološka sanacija področja (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).

2.1.2.4. Biološka rekultivacija terena
Po izvedeni tehnični sanaciji področja sledi odlaganje umetno pripravljene zemljine. Na ravno
površino se odlaga umetno pripravljena zemljina, ki se z lahkim buldožerjem razgrne po celi površini
v debelini do 2,5 m. Predhodno se lahko v debelini 10 cm razgrne filterni material, vgradijo drenažne
cevi, da se poveča odvodnjavanje iz površine (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples,
2006).
Pri tem je potrebno opomniti, da umetno pripravljene zemljine, ki vsebujejo organske snovi se lahko
uporabljajo samo za prekritje z inertnimi materiali zapolnjen del odkopa oziroma za sloje na katerih
je predvidena rastlinska zasaditev.
Z odlaganjem izkopanega materiala v izkoriščene odkope bi nastale površine, na katerih se lahko
izvede biološka sanacija. Površina saniranega področja odkopa bo znašala približno 151.000 m2
(Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Količina umetno pripravljene zemljine, ki bo potrebna za izvedbo dokončne sanacije oz. biološke
rekultivacije terena je 377.500 m3. To je količina umetno pripravljene zemljine, ki se vgradi na
pripravljeno podlago, ki je sestavljena iz zemeljskih izkopov in inertnih odpadkov. Količina
filternega material, ki bo potrebna za izvedbo dokončne sanacije je 15.100 m3 (Načrt odlaganja
zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Po izvedenem humusiranju se prične z zatravitvijo celotnega področja. Uporabi se primerna travna
mešanica npr. TRAVNIK II, ki ima globoko koreninsko osnovo. V kolikor ima razgrnjena umetno
pripravljena zemljina slabo hranljivo vrednost, je potrebno dodati ustrezno gnojilo. Predvideno je da
bo del saniranih površin postal kmetijsko zemljišče, del pa se bo pogozdil Biološka rekultivacija
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terena bo potekala sočasno z nastajanjem končno saniranih površin. V času priprave poročila nismo
uspeli pridobiti podatka o deležu površin, ki bodo pogozdena oziroma deležu površin, ki bodo
zatravljene (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).

2.1.2.5. Sestava materialov, ki jih investitor namerava odlagati
Za sanacijo potrebuje investitor velike količine primernega materiala. Trenutno pri izvajanju tehnične
sanacije investitor uporabi vso krovnino, jalovinaste vložke, ki ležijo med sloji peska, material, ki se
izloči iz pralnice ter vsa nadzrna in podzrna, ki nastanejo pri separiranju kremenovega peska. Kljub
temu so še vedno precejšnji bilančni minusi, ki jih investitor želi nadomestiti z materialom, ki je
podoben prvotnemu materialu. Sedanji materiali, s katerimi zapolnjuje investitor odkopne prostore, so
predvsem glineni materiali, ki imajo zelo slabe hidrološke karakteristike (Načrt odlaganja zemeljskih
mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Zaradi specifične depresijske lege lokacije in predvsem zaradi zelo majhne hidravlične prevodnosti
zasipnega materiala (glineni ostanki), ki onemogoča normalen gravitacijski odtok skozi talen profil, se
površine zamočvirjajo. Neurejen zračno vodni režim pa omogoča obstoj in razvoj le izrazito
hidrofilne vegetacije (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Pri tem pa investitorju za izvajanje tehnične sanacije primanjkuje peščenih in večjih kosov materiala,
ki bi sanirani površini zagotavljali ugodnejše teksturno razmerje v tleh. To bi izboljšalo tudi neugodne
hidrološke lastnosti, ki jih povzroča odlaganje samo glinenih materialov. Zaradi tega investitor želi
izvajati sanacijo odkopov z vnašanjem inertnih odpadkov, zemeljskih izkopov ter umetno pripravljene
zemljine. S tem materialom želi investitor zapolniti že izkoriščeni odkopni prostor odkopa Hudej-Ples
(Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).

Vrste materialov
Vrste odpadkov (materialov), ki jih investitor predvideva uporabiti kot material za zasipanje so poleg
gradbenih odpadkov tudi odpadki, ki nastajajo pri površinskih kopih, torej pri proizvodnji gradbenih
surovin in pri izvajanju cestnih del (izkopi pri urejanju cest in ostale infrastruskture). Vrste
materialov, ki jih investitor, poleg umetno pripravljene zemljine namerava uporabiti za zapolnjevanje
odkopov so navedene v spodnji tabeli (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Tabela 3: Vrste materialov za zasipavanje (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Klasifikacijska
številka

01 01 02
01 04 09
01 04 10
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 05 04
17 05 06
17 05 08

Naziv odpadka

odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih surovin
odpadni peski in gline
prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 07
beton
opeka
ploščice, keramika in strešna opeka
zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03
zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05
tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni zajet v 17 05 07

Umetno pripravljena zemljina
Zaradi velikih bilančnih razlik med količino izkopane zemljine in količinsko bilanco separacijskih
odpadkov, ki omogoča povečanje umetno pripravljene zemljine, ki se vnaša v izkopne jame, je
investitor pristopil k pripravi novih umetno pripravljenih zemljin. V tehnološkem postopku se v fazi
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separacije kot odpadek pojavi glinena frakcija, ki je obdana z neobdelanimi (avtohtonimi)
kremenčevimi peski. Umetno pripravljena zemljina, s katero želi investitor sanirati peskokope, bo
sestavljena iz odpadnega materiala po separaciji peska, oplaščenega peska, zlomljenih livarskih jeder,
uporabljenega livarskega peska in separacijskega papirniškega mulja (Načrt odlaganja zemeljskih mas
v odkop Hudej-Ples, 2006).
Posebno pozornost je potrebno nameniti dejstvu, da se umetno pripravljene zemljine, ki vsebujejo
organske snovi lahko uporabljajo samo za prekritje z inertnimi materiali zapolnjen del odkopa
oziroma za sloje na katerih je predvidena rastlinska zasaditev (rekultivacijska plast). V skladu s
Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 3/03, 44/03) je rekultivacija
tal obnova zgornje plasti tal do največje globine korenin rastlin, ki običajno rastejo na rekultiviranih
tleh.
Raziskave izlužkov odpadnega oplaščenega peska, odpadnih livarskih jeder, uporabljenega livarskega
peska, papirniškega mulja in lesnega lubja izkazujejo, da ti tehnološki odpadki sodijo v skupino
nenevarnih odpadkov in jih je zato možno koristiti pri mešanju z neuporabljenimi saturacijskimi
ostanki pri primarni pridelavi kremenčevega peska (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop HudejPles, 2006).
Izredna mineralnost umetno pripravljene zemljine otežuje ozelenitveno revitalizacijo, zato je
izdelovalec Strokovnega mnenja o obremenjevanju tal z vnosom umetno pripravljene zemljine
(Strokovno mnenje o obremenjevanju tal z vnosom umetno pripravljene zemljine, 2004) priporočil
investitorju naj spremeni sestavo zemljine. Priporočen je bil vnos inertne organske snovi, ki bi
izboljšala mikrobiološko aktivnost substrata, ki se deponira, vzporedno pa bi se olajšali ozelenitveni
ukrepi. Investitor je na podlagi omenjenega Strokovnega mnenja pristopil k izdelavi nove umetno
pripravljene zemljine, ki vsebuje sledeče vhodne komponente (Načrt odlaganja zemeljskih mas v
odkop Hudej-Ples, 2006).
Tabela 4: Komponente, ki so sestavljajo umetno pripravljeno zemljino (Načrt odlaganja zemeljskih mas
v odkop Hudej-Ples, 2006).

Odpadek
Glina po separaciji
Oplaščeni pesek
Zlomljena livarska jedra
Odpadni livarski peski
Odpadni papirni mulj
Lesno lubje

3

50.000 m
90 m3
90 m3
28.000 m3
14.400 m3
14.400 m3

Količina/leto
80.000 t.s.s.*
207 t.s.s.
162 t.s.s.
67.200 t.s.s.
2.592 t.s.s.
3.600 t.s.s.

Legenda: *ton sekundarne surovine

Tehnološki postopek separacije ne omogoča sprotne priprave tehnoloških odpadkov. Zbiranje glinenih
odpadkov v procesu separacije je vezano na daljše časovno obdobje. Na posebej pripravljeni deponiji
se v tekočem mesecu nabere do 6.600 ton glinasto – meljaste frakcije. Tudi zbiranje odpadnih
oplaščenih, kremenčevih peskov je vezano na tehnološki proces, ki se izvaja na drugi lokaciji (odkop
Drtija) (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Zaradi navedenih tehnoloških postopkov se bo mešanje separacijskih odpadkov z ostalimi vhodnimi
komponentami izvajalo enkrat mesečno. Homogenizacija se bo izvajala strojno s presipavanjem na
ploščadi za zbiranje glinenih odpadkov (odkop Drtija) (Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop
Hudej-Ples, 2006).
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2.2. Izbor parametrov okolja
Skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) in Navodilom o
metodologiji za izdelavo poročil o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) smo se odločili, da v
poročilu o vplivih na okolje obravnavamo:
• Elemente okolja: zrak, tla, vode, hrupa, odpadki
• Naravo: naravne vrednote in zavarovana območja, rastlinstvo, živalstvo
• Človek: družbeno okolje, krajina in vidne kakovosti okolja, kulturna dediščina.
Na samem začetku izdelave poročila o vplivih na okolje smo opredelili predhodno vsebino z glavnimi
vprašanji, ki smo jim namenili veliko pozornosti v obravnavanem poročilu. Glavne vplive, ki bodo
predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na značilnosti
predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov.
Glavna vprašanja se nanašajo na vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov in umetno
pripravljene zemljine v odkopu Hudej-Ples. Pregled glavnih vplivov, ki lahko nastopijo pri izvedbi
načrtovanega posega, je bil v tabelarični obliki podan v poglavju 2.9.1. Metodologija.
V primeru, da katerega izmed zgoraj navedenih sklopov v nadaljevanju poročila ne obravnavamo, so
razlogi za to odločitev podani v opozorilu o celovitosti poročila.
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2.3. Stanje okolja
2.3.1. Sestavine okolja
2.3.1.1. Zrak
Območje odkopa spada v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije (povprečna aprilska
temperatura nižja od oktobrske, celinski padavinski režim, povprečna letna količina padavin od 1000
do 1300 mm). Najtoplejši mesec je junij, najhladnejši pa januar. Najbolj namočen mesec je junij,
najmanj padavin pa pade v januarju in februarju. V novembru se povsod pojavlja drugotni padavinski
višek. Snežna odeja obleži v zimskih mesecih od 50 do 60 dni, v višjih in osojnih legah pa lahko
bistveno dlje (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Dovoljene vsebnosti snovi zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in
svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03). V Prilogi 1 omenjene Uredbe so določene mejne
koncentracije za Dušikove okside (NOx), žveplov dioksid (SO2) ter delce PM10.
Glede na Sklep o določitvi območij in stopnji onesnaženosti zaradi žveplovega dioksida, dušikovih
oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št.
72/03) območje občine Moravče (z oznako območja SI3) spada v območje z drugo (II) stopnjo
onesnaženosti. Raven koncentracij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, delcev, svinca, benzena,
ogljikovega monoksida v zunanjem zraku, na podlagi katerih je določena stopnja onesnaženosti
območja, je za poselitveno območje in območje oz. podobmočje onesnaženosti razvidna iz spodnje
tabele.
Tabela 5: Raven koncentracij onesnaževal za II. stopnjo onesnaženosti
snov
oznaka
vrednost

SO2
4
pod 8 µg/m3

NOx

PM10*

Pb

2
med 40 µg/m3 in
dopustnim
odstopanjem**

2
med 20 µg/m3 in
dopustnim
odstopanjem***

5
pod 0,25µg/m3

CO
5
pod 5 mg/m3

benzen
4
pod 2 µg/m3

Legenda tabele:

•
•
•
•
•
•
•
•

oznaka 1 za preseženo mejno vrednost ali vsoto mejne vrednosti in dopustnega odstopanja oziroma ciljno, če gre za ozon,
oznaka 2 za koncentracijo med mejno vrednostjo in dopustnim odstopanjem,
oznaka 3 pod spodnjim pragom ocenjevanja,
oznaka 4 med spodnjim in zgornjim pragom ocenjevanja in
oznaka 5 pod spodnjim pragom ocenjevanja.
*delci PM10 so delci v zraku, ki jih prepušča filter s 50% nepropustnostjo za delce z aeorodinamskim premerom 10 µm.
**45% vsakega 1. januarja, začenši z 1.1.2002, se zmanjša za 5% tako, da je sprejemljivo preseganje 1.1.2010 enako 0%.
***50%; vsakega 1. januarja, 2005, se zmanjša za 10% tako, da je sprejemljivo preseganje 1. januarja 2010 enako 0%.

V okolici obravnavane lokacije na onesnaženost zraka vplivajo predvsem:
• emisije izpušnih plinov vozil s cest območja,
• emisije izpušnih plinov mehanizacije, ki se uporablja za odkopavanje in transport kremenovega
peska,
• emisije izpušnih plinov kmetijske mehanizacije ter
• emisije v zrak zaradi ogrevanja objektov v zimskem času.
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2.3.1.2. Tla in geološka sestava
Tla so občutljiv sistem okolja ter predstavljajo osnovo za pridelavo hrane in pomenijo tamponski
sistem med viri onesnaženja (emisije iz prometa, morebitna manjša razlitja škodljivih snovi) in
vodonosnimi sistemi (podtalnica in površinske vode).
Nahajališče Hudej-Ples (območje znotraj katerega investitor namerava odlagati omenjene materiale)
zajema vzhodni del moravške terciarne kadunje, vzhodno od naselja Moravče. Na območju Moravč
prevladujejo miocenski skladi. Plasti peska, melja, proda in peščenjakov z vložki laporja so bile
odložene erozijsko – diskordantno na podlago. Kot rudninski nemetal se v livarske namene uporablja
helvetski kremenov pesek (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega
peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Sloj kremenovega peska leži na temnosivi, finopeščeni do meljni, mestoma laporasti, talninski glini.
Njegova debelina v centralnem delu ležišča znaša 20 do 30 m. Najnižja kota nahajališča kremenovega
peska je na nadmorski višini +375 m, najvišja pa na nadmorski višini +417 m. Ta pesek vsebuje ob
izkopu sedimentno glinasto in meljasto primes. Lega peskov v talnem profilu je dvoslojna,
medsebojno pa ju ločujejo vložki komprimirane gline (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi
izkopavanja kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Po ozki SSV-JJZ usmerjeni prečni dolini, ki loči vzhodni in zahodni del ležišča Hudej-Ples, poteka
prelom, ob katerem je vzhodni del ležišča dvignjen, oz. zahodni del spuščen za približno 45 m. Stik
sloja kremenovega peska s talnino je v vzhodnem delu ležišča na koti približno 445 m, v vzhodnem
delu ležišča pa na koti približno 390 m (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja
kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Neposredno na sloju peska leži 2 do 3 m debela plast rjavosive in sive, delno plastične, mestoma
peščene gline. Prekriva jo 5 do 10 m debela plast heterogenega, v glavnem kremenovega, drobno in
srednjezrnatega proda, ki je ponekod precej zaglinjen ali pa je pomešan s srednje in grobozrnatim
kremenovim peskom. Plast proda doseže največjo debelino v južnem delu nahajališča (Poročilo o
vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Maksimalna intenziteta potresov za območje Moravč je določena po Začasni karti maksimalne
intenzitete potresov, ki jo je izdelal Seizmološki zavod SR Slovenije leta 1982 in dosega 8. stopnjo po
MSC (12 stopenjski Mercalli-Cancani-Sieberga) lestvici (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi
izkopavanja kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Na širšem območju odkopa zasledimo pedogenetski razvoj distričnih rjavih tal različnih globin. Ker
matično kamenino gradijo minerali kremena in tufa, so tudi netopni ostanki preperine zelo revni na
bazah (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega peska v ležišču HudejPles, 1998).
V območju se je izvajal odkop kremenovega peska oziroma se še izvaja. Glede na to ocenjujemo, da
obstaja možnost, da so bila tla v preteklosti že onesnažena z raznimi polutanti kot so mineralna olja,
težke kovine in podobno.
Podatkov o morebitnih analizah tal na območju, ki je predvideno za odlaganje omenjenih materialov v
času priprave poročila nismo dobili. V okviru izvajanja projekta Raziskave onesnaženosti tal Slovenije
(ROTS) sta bili odvzeta in analizirana tudi dva vzorca z območja občine Moravče. Lokaciji sta v bližini
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naselij Zgornja Javorščica in Slivna. Omenjeni lokaciji sta več km oddaljeni od obravnavane lokacije,
tako da rezultati le-teh ne pokažejo stanja onesnaženosti tal znotraj odkopov (Strokovno mnenje o
obremenjevanju tal z vnosom umetno pripravljene zemljine, 2004).

2.3.1.3. Voda
Glede na podatke iz projekta Hidrogeološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej
Ples za vodno zajetje Ples (Hidrološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej-Ples na
vodno zajetje Ples, 1997) je debelina lapornih glin, ki predstavljajo podlago miocenskim peskom
dovolj debela in zvezna, da preprečuje izgube vode iz peskokopa Hudej-Ples. V nadaljevanju
podajamo tudi kratek povzetek ključnih ugotovitev, ki izhajajo iz omenjene hidrogeološke ocene.
Na območju kjer investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske materiale ter umetno
pripravljeno zemljino je bilo leta 1989 izvedeno raziskovalno vrtanje. Glede na takrat pridobljene
podatke lahko obravnavano območje v hidrogeološkem smislu razdelimo na dve med seboj ločeni
enoti. Prva enota predstavlja območje odkopa, kjer obstajajo trije nivoji podtalnice. V zahodnem in
severnem obrobju peskokopa je bil nivo podtalnice ugotovljen na koti približno 405 m, v centralnem
delu na koti približno 410 m, v južnem delu pa približno 428 m. Opravka imamo z t.i. visečo
podtalnico, ki je posledica različnih koeficientov prepustnosti v vertikalni smeri. Stalni nivo podtalnice
je na koti približno 400 m in je na severu nekoliko višji kot na jugu. Laporna glina na jugu
obravnavanega območja, katere kontakt (glina/pesek) je tektonsko pogojen, (pas teče od zahoda proti
vzhodu) predstavlja hidrogeološko bariero. Tok podtalnice na zahodnem delu poteka proti
poglobljenemu delu stika glina/pesek, ki se imenuje V njivah, na vzhodnem delu pa proti potočni
dolini, ki omejuje območje na vzhodu. Izvir U-3, ki je posledica kontakta med plastmi kremenovega
proda, debelozrnatega peska in peščene gline, izhaja iz visečega vodonosnika.
Drugo območje je omejeno na severu z prej omenjenim kontaktom glina/pesek, potočnima dolinama
na vzhodu in zahodu ter severnim pobočjem Klinovca na jugu. Na južnem robu tega območja je
vodnjak zajetja Ples. Razen glinenega pasu na severu je vse ostalo območje sestavljeno iz karbonatnih
kamnin; stik plasti je tudi tu prelomnega značaja. Kredne plasti so same po sebi slabo prepustne,
nekoliko večjo prepustnost imajo precej natrti in razpokani lapornati apnenci. Zajetje Ples se nahaja na
južnem krilu preloma, ki poteka po dolini Drtijščice. Podzemna voda, ki odteka v več kot 100 metrov
globok vodnjak V-1, se napaja s pronicanjem padavin v zaledju karbonatnega pobočja nad izvirom ter
zakrasele apnenčaste planote Slivne, ki leži južno od vodnjaka. Del padavinske vode se po razpokah
pretaka v večjo globino, kjer se segreje in ob prelomih dviga proti površju (izvir Ples). Manjši del
padavinske vode pa se pretaka plitveje pod površino v neposrednem zaledju V-1. Ta voda izvira
zahodno od vodnjaka V-1 (eden takšnih izvirov je izvir U-1) in je izpostavljena površinskim polucijam
(zaselek Ples) in so jo ob izdelavi vodnjaka fizično ločili od globlje podtalnice.
Z izvirov U-1, U-2 in U-3 so bili vzeti tudi vzorci za bakteriološko in kemijsko analizo, ki je pokazala,
da izviri niso primerni za pitno vodo, saj je njihovo bakteriološko onesnaženje znatno (Hidrološka
ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej-Ples na vodno zajetje Ples, 1997).
V sklepni oceni omenjene Hidrogeološke ocene vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej Ples
za vodno zajetje Ples (Hidrološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej-Ples na
vodno zajetje Ples, 1997) je zapisano, da vplivi peskokopa na črpališče Ples niso možni preko
podzemnih vod plitve cirkulacije in da je vpliv obratovanja peskokopa na kakovost vode v črpališču
Ples brez pomena.
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V času terenskega ogleda smo opazili, da se na dnu depresij zadržuje padavinska voda. Z ozirom na
vremenske pogoje smo v času terenskega ogleda (zelo nizke temperature in sneg) lahko videli, da je ta
voda tudi zmrznila (glej sliko 5).

Slika 5: Pogled na meteorno vodo, ki se zadržuje na dnu odkopa.

Obravnavano območje ne leži na vodovarstvenem območju virov pitne vode (Interaktivni
naravovarstveni atlas, 2006). Obravnavana lokacija ne leži na poplavnem območju.
Južno od obravnavane lokacije (območja) na kateri je predvideno odlaganje omenjenih materialov teče
vodotok Drtijščica, ki je oddaljen okrog 200 m. Vodotok potoka Drtijščica je glede na kategorizacijo
urejanja vodotokov opredeljen (od severa proti jugu) kot delno naravni, sonaravni in v nadaljevanju
tehnično urejen vodotok (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006). Kategorizacija urejanja vodotoka
Drtijščica je prikazana na sliki 7. Zahodno od obravnavane lokacije (območja) na kateri je predvideno
odlaganje omenjenih materialov teče vodotok Mošeniščnica, ki je od odkopa oddaljen okrog 400 m.
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Slika 6: Vodovarstvena območja virov pitne vode (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006).

Ob vzhodni meji na razdalji 10 m od območja odlaganja teče nepoimenovani vodotok. Glede na
kategorizacijo urejanja vodotokov nobeden od slednjih vodotokov ni posebej opredeljen v podatkih
Interaktivnega naravovarstvenega atlasa.

Slika 7: Kategorizacija urejanja vodotokov (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006).
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2.3.1.4. Hrup
V prostorskih sestavinah sprememb in dopolnitev dolgoročnega plana občine Domžale za obdobje od
leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Domžale za obdobje od leta 1986 do
leta 1990 za območje občine Moravče, je območje odkopa je opredeljeno kot območje mineralnih
surovin z oznako LN 73 UN3. V času priprave poročila s strani občine nismo uspeli pridobiti podatka o
morebitni podrobnejši delitvi območij glede na stopnjo varstva pred hrupom. Upoštevajoč Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) ter prej navedeno smo določili
stopnjo varstva preg hrupom na sami lokaciji in bližnji okolici.
Lokacija, kjer investitor želi izvajati odlaganje zemeljskih materialov (območje nahajališča Hudej –
Ples) lahko v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05)
opredelimo kot območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Območje s IV. stopnjo varstva pred
hrupom je območje s stavbami z varovanimi prostori na naslednjih površinah podrobnejše namenske
rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa:
• na posebnem območju površine drugih območij, ki so namenjene za nakupovalna središča,
sejmišča in zabaviščne objekte (npr. avtodrom, vrtiljak ali športno strelišče), in površine drugih
podobnih območij,
• na območju proizvodnih dejavnosti: površine za industrijo, površine z objekti za kmetijsko
proizvodnjo in površine za proizvodnjo,
• na območju vodnih zemljišč vse površine vodne infrastrukture,
• na območju mineralnih surovin vse površine, namenjene izkoriščanju mineralnih surovin,
• na območju kmetijskih zemljišč vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
• na območju gozdov: vse površine za izvajanje dejavnosti z gozdarskega področja in vse
površine gozda kot zemljišča in podobno.
Zunaj meje območja, kjer investitor želi odlagati zemeljske materiale se nahajajo gozd, travniki in
kmetijske površine. Najbližji stanovanjski objekti so na severni in južni strani predvidene lokacije in
so od meje območja oddaljeni približno 15 m oz. 30 in 100 m. Z ozirom na to, lahko okolico skladno z
že citirano Uredbo opredelimo kot območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
Območje s III. stopnjo varstva pred hrupom velja za površine podrobnejše namenske rabe prostora, na
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa:
• na območju stanovanj: splošne stanovanjske površine in stanovanjske površine s kmetijskimi
gospodarstvi,
• na območju družbene infrastrukture: površine za vzgojo, izobraževanje, šport, zdravstvo,
kulturo, javno upravo in opravljanje verskih obredov,
• na območju zelenih površin: površine za rekreacijo in šport, parki in pokopališča,
• na mešanem območju vse osrednje in mešane površine in
• na območju vodnih zemljišč vse površine razen površin vodne infrastrukture in površin na
mirnem območju na prostem.

3

Oznaka predstavlja ureditveni načrt.
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Tabela 6: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja varstva pred
hrupom

Območje
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

Mejne vrednosti
Lnoč [dBA]
Ldvn [dBA]
60
75
50
60
45
55
40
50

Kritične vrednosti
Lnoč [dBA]
Ldvn [dBA]
80
80
59
69
53
63
47
57

Tabela 7: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lnoč, Lvečer in Ldvn, ki ga povzroča naprava, obrat,
letališče, ki ni večje letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in odprto parkirišče

Območje
IV. območje
III. območje
II. območje
I. območje

Ldan [dBA]
73
58
52
47

Lvečer [dBA]
68
53
47
42

Lnoč [dBA]
63
48
42
37

Ldvn [dBA]
73
58
52
47

Na raven hrupa na obravnavanem območju vpliva predvsem hrup mehanizacije, ki se uporablja za
odkop, natovarjanje in transport kremenovega peska, mehanizacije, ki se uporablja za dovoz, nasipanje
in utrjevanje navoženega odpadnega materiala, hrup cestnega prometa po lokalnih cestah (leta 2004 je
bil na odseku Drtija – Izlake PLDP 2.403 vozil) in hrup kmetijske mehanizacije.
Na lokaciji obravnavanega odkopa so bile izvedene tudi prve meritve hrupa v naravnem in
življenjskem okolju (Poročilo o prvih meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju za obrat
Termit d.d. – obrat peskokopi, odkop Hudej-Ples, 2003). Meritve so bile izvedene ob polnem
obratovanju proizvodnje (odkopa) v dnevnem režimu.
Meritve so bile izvedene na dveh merilnih mestih v okolici odkopa (glej sliko 8) in sicer:
• MM1: pred stanovanjsko hišo na naslovu Ples 6,
• MM2: pred stanovanjsko hišo na naslovu Ples 7.
Rezultati izvedenih meritev so pokazali, da na nobenem merilnem mestu ni bila prekoračena mejna
dnevna raven. Ravno tako mejna konična raven zaradi vira hrupa ni bi bila prekoračena na nobenem
merilnem mestu (Poročilo o prvih meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju za obrat Termit
d.d. – obrat peskokopi, odkop Hudej-Ples, 2003).
Pri tem je potrebno opomniti, da je v času izvedbe meritev in priprave omenjenega poročila o meritvah
hrupa veljala stara Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96). V
spodnji tabeli je podana primerjava izmerjenih vrednosti hrupa in mejnih vrednosti kazalcev hrupa, ki
jih določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05).
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MM 1

MM 2

Slika 8: Prikaz lokacije vira hrupa in merilnih mest hrupa (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006).

V spodnji tabeli smo primerjali izmerjene vrednosti hrupa z mejnimi in kritičnimi vrednostmi kazalcev
hrupa v dnevnem času, ki so opredeljeni z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l.
RS, št. 105/05). Kot lahko vidimo so rezultati izvedenih meritev pokazali, da na nobenem merilnem
mestu ni bila prekoračena mejna vrednost kazalca hrupa za dnevni čas. Kritična vrednosti kazalcev
hrupa, ravno tako ni bila prekoračena na nobenem merilnem mestu.
Tabela 8: Primerjava izmerjenih vrednosti stopnje hrupa z mejnimi vrednostmi kazalcev hrupa

Imisijsko mesto
Stopnja varstva pred hrupom

Celotna obremenitev okolja
Obremenitev zaradi vira hrupa
Kritična obremenitev za območje

Dovoljene
vrednosti kazalcev
hrupa za III.
območje4
60
58
69

MM1
MM2
3
3
Odstopanje od mejne ravni v dnevnem
času+5
dBA (+ 1dBA)od 06:00 do 22:00
-24
-23
-33

-20
-18
-40

Legenda:
•
+ pozitivne vrednosti pomenijo odstopanje o normativnih vrednosti v smislu prekoračitve dovoljenih vrednosti kazalcev hrupa.

4

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05)
Poročilo o prvih meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju za obrat Termit d.d. – obrat peskokopi, odkop HudejPles, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o., Center za ekologijo in varstvo okolja, november 2003
5
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2.3.2. Človek
2.3.2.1. Družbeno okolje
Moravče so gručasto naselje v široki Moravški dolini. Leta 2002 je imela občina Moravče 4508
prebivalcev. Delovno aktivnih je bilo 1975 prebivalcev. V primarnem sektorju je zaposlenih 4,8%, v
sekundarnem 47,8% in v terciarnem ter kvartarnem 44,6% delovno aktivnega prebivalstva. Večina
zaposlenega prebivalstva migrira v okoliške občine oziroma naselja (Domžale, Kamnik, Litija,
Ljubljana, Lukovica, Mengeš, Trzin) (Popis 2002, 2006).
Moravče se nahajajo zahodno od lokacije kjer investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske
materiale in umetno pripravljeno zemljino in so oddaljene približno 3 km. Obravnavano območje leži
na območju razloženega naselja Ples, ki šteje 72 prebivalcev in je formirano iz manjših grupacij
kmečkih in stanovanjskih hiš (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega
peska v ležišču Hudej-Ples, 1998). Severno in južno od odkopa se nahajajo najbližji stanovanjski
objekti (kmetije Vovk ter Plešk in Zgornji Križan), ki so od meje, znotraj katere je predvideno
zasipavanje, oddaljeni približno 10 m ter 30 in 100 m (glej prilogo B).

Slika 9: Najbližji stanovanjski objekti na severni
strani obravnavane lokacije (kmetija Vovk)

Slika 10: Najbližji objekti na južni strani
obravnavane lokacije (kmetiji Plešk in Zgornji
Križan)

2.3.2.2. Pokrajina in vidna kakovost okolja
Odkop se nahaja na reliefno razgibanem območju, kar je posledica tektonike in pestre geološke
sestave. Posebnost območja so otoki osamelega krasa južno od Moravč in Limbarska gora z vrtačastim
površjem. Ožje območje lokacije kjer je investitor namerava odložiti omenjene materiale (odkop
Hudej – Ples) je krajinsko dokaj pestro, saj gre za izmenjavo več različnih rab tal. V okolici
prevladujejo gozd, travniki in kmetijske površine.
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Slika 11: Pogled na degradiran relief.

Vidna pokrajina je že sedaj degradirana, saj se na tem območju že nahajajo odkopi kremenčevega
peska. Ker pridobivanje peska poteka površinsko, so zaradi odvzemanja materiala nastale večje in
manjše depresije. To je vplivalo na spremembo prvotne oblike reliefa, kar je razvidno iz zgornje slike.

2.3.3. Narava
2.3.3.1. Naravne vrednote in EPO
Na območju kjer investitor namerava odlagati omenjene materiale (znotraj meje) se nahaja naravna
vrednota Hudej-Ples (nahajališče fosilov), kjer je nahajališče miocenskih peskov in fosilov
(identifikacijska številka 5100). Širše območje okrog naravne vrednote je opredeljeno kot območje
pričakovanih geoloških naravnih vrednot – nahajališče miocenskih fosilov nekdanjega
najzahodnejšega zaliva Tetide (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006) (glej prilogo D).
Območje odkopa Hudej-Ples se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) in na posebnem
varstvenem območju Nature 2000 (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006) (glej prilogo D).
Območje Kandrše s kodo SI3000205 je opredeljeno kot območje Nature 2000 na podlagi Direktive o
habitatih, zato je opredeljeno kot posebno ohranitveno območje (pSCI). Rastlinske in živalske vrste, na
podlagi katerih je območje uvrščeno v območje Nature 2000, so:
• črtasti medvedek (Callimorpha quadriounctaria)
• mali podkovnjak (Rhinolophus hipposideros)
• potočni piškur (Eundontomyzon spp.)
• navadni koščak (Austopotamobius torrentium) (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006).
Habitati tipi na podlagi katerih je območje uvrščeno v območje Nature 2000:
• (91K0) Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonto-Fagion))
naravovarstveni atlas, 2006).
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V okviru pričajočega poročila ni izvedena morebitno potrebna presoja sprejemljivosti v skladu s
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Ur. l. RS, št. 130/04). Sicer pa gre za območje, kjer že poteka izkoriščanje kremenovega
peska. Dela se na območju odkopa izvajajo od leta 1996. Dosedanji vpliv se kaže predvsem v
zamuljenosti desnega pritoka Drtijščice. Pričakuje se znatno izboljšanje stanja z preureditvijo
usedalnikov. V grobem lahko rečemo, da se obravnavano območje nahaja na degradiranih površinah.
Degradacija površin je posledica izkoriščanja kremenčevega peska.

2.3.3.2. Biotska raznovrstnost
Rastlinstvo
Na območju se zaradi pestre geomorfološke razgibanosti in z njo pogojenih elementov pojavljajo
manjše gozdne zaplate različnih združb, med katerimi prevladujejo predvsem trije:
• Querco-Carpinetum (gozdna združba gabra in belega gradna); Uspeva na globokih, svežih,
nevtralnih do slabo kislih biološko zelo aktivnih tleh. V drevesnem sloju prevladujeta
predvsem graden in beli gaber, značilna pa je tudi primes češnje. Zaradi ugodnih klimatskih,
morfoloških in edafskih pogojev je bil glavni del rastišča te gozdne združbe spremenjen v
obdelovalne površine.
• Alnetum glutinosae (združba črne jelše); Združba črne jelše se pojavlja ob potočnih ali povirnih
mestih z zastajajočo vodo. Tla spadajo v skupino glejev ali psevdoglejev, za katere je značilna
težka glinasta tekstura, zbitost in počasen razkroj organskih snovi.
• Blechno-Fagetum luzuletosum pilosae (gozdna združba bukve z rebrenjačo, oblika z dlakavo
bekico); Pojavlja se na srednje globokih do plitvih sekundarno zakisanih rjavih kislih tleh. Gre
za sušna in labilna kisla tla, ki so močno podvržena eroziji. V drevesnem sloju dominira bukev,
pod antropogenim vplivom pa so bili primešani še rdeči bor, graden in kostanj. V zeliščnem
sloju je najpomembnejša dlakava bekica, ki nakazuje na delno prisotnost baz v tleh (Poročilo o
vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).

Živalstvo
Območje na katerem investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske materiale ter umetno
pripravljeno zemljino se nahaja znotraj že izkoriščenega odkopa kremenčevega peska (na delu odkopa,
bo investitor izvedel še preostanek odkopavanja-nadaljevanje izkoriščanja na zahodno stran).
V obravnavanem območju se pojavlja predvsem divjad, ki je značilna za širše območje. Po podatkih
Zveze lovskih družin Ljubljana tu najdemo lisice, srnjad, jazbece in divje prašiče. Stalno so prisotne
tudi kune belice, kune zlatice, podlasice in poljski zajci, občasno pa gamsi, jelenjad in vidre. Včasih se
pojavi tudi medved; širše območje Moravč namreč spada v življenjski prostor medveda (Poročilo o
vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
V grobem lahko rečemo, da se obravnavano območje nahaja na degradiranih površinah. Degradacija
površin je posledica izkoriščanja kremenčevega peska.
Med ptičjimi vrstami so najbolj zastopane prepelice, grlice in race mlakarice, stalno pa so prisotne
srake, šoje in sive vrane. Med ujedami so najpogostejše kanje, krokarji in male uharice, prisotni pa so
še kragulji in skobci. Pri terenskem ogledu smo našli sledi in iztrebke srnjadi (Capreolus capreolus),
videli kragulja in slišali več drugih vrst ptic (Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja
kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1998).
Odpadne meteorne vode z območja odkopa se odvajajo preko usedalnikov v desni pritok vodotoka
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Drtijščica. Z namenom pridobitve podatkov o vodotoku potoka Drtijščica (teče južno od lokacije), ki je
opredeljen kot naravna vrednota, je bila izvedena Ocena stanja populacije raka navadnega koščaka
(Austropotamobius torrentium) v širšem vplivnem območju odkopa Hudej-Ples v porečju Drtijščice, z
oceno ogroženosti, presojo vplivov in predlogom omilitvenih ukrepov (Bedjanič M., 2006). V
nadaljevanju podajamo samo kratek povzetek ugotovitev. Več podatkov lahko najdete v prilogi F.
V Sloveniji je navadni koščak ogrožen in kot tak uvrščen v Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst v rdeči seznam ter zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
Dne 5. februarja 2006 je bilo izvedeno terensko vzorčenje na Drtijščici ter njenem desnem pritoku, ki
priteka iz smeri odkopa Hudej-Ples. Razmere za bivanje navadnega koščaka v desnem pritoku niso
najboljše in njegove prisotnosti izvajalci niso potrdili in zaključili, da za navadnega koščaka ne
predstavlja pomembnejšega habitata, čeprav njegovega občasnega bivanja ni moč izključiti. Sam potok
Drtijščica ima zelo ugodne razmere za bivanje navadnega koščaka, njegova prisotnost pa je bila
potrjena z najdenimi ostanki klešč. Njegovo prisotnost dodatno potrjujejo številne najdbe tudi
močnejših populacij (ponekod do 10 osebkov na m2) v preteklosti (Bedjanič M., 2006).
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2.4. Alternativne možnosti
2.4.1. Opis alternativ
Podjetje TERMIT d.d. iz Moravč (v nadaljevanju investitor), je vodilno slovensko podjetje za razvoj,
proizvodnjo in trženje kremenovega peska ter pomožnih livarskih in jeklarskih sredstev. Za
zagotavljanje surovin za proizvodnjo kremenovega peska imajo na področju občine Moravče večje
število odprtih kopov. Dovoljenje za izkoriščanje, ki ga je investitorju podelilo Ministrstvo za
gospodarstvo, številka 09-31/4-61 predvideva tudi sanacijo odkopnih prostorov.
Izkoriščanje kremenovega peska v odkopu Hudej-Ples družba Termit d.d. izvaja po potrjenem
Rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej – Ples. V
omenjenem rudarskem projektu je navedeno, da so odkopne količine kremenovega peska 2.620.240 m3
v razsutem stanju. Od tega je odrivka predstavljala 687.500 m3. Ocenjena življenjska doba peskokopa
je bila 14 let. Skupna površina odkopa je 15,1 ha. V omenjenem rudarskem projektu je bila predvidena
tudi izvedba tehnične in biološke sanacije odkopa po končanem izkoriščanju (Rudarski projekt za
izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
V kolikor do sanacije izkoriščenih delov odkopa ne bi prišlo, bi območje po opuščenem izkoriščanju in
izvedeni minimalni sanaciji ostalo dokaj neuporabno. Del območja obravnavanega odkopa je že skoraj
izkoriščen. Od tega je en del že saniran. Vendar tudi po izvedeni osnovni tehnični sanaciji območja v
skladu z rudarskim projektom tega ni možno uporabiti za druge namene (kmetijstvo).
Pri obravnavi alternativ smo obravnavali dve možnosti in sicer:
• Izvedbo sanacije po predlogu rudarskega projekta (brez zasipanja) – varianta 1,
• Izvedbo sanacije po predlogu načrta vnosa zemeljskih mas (zasipanje) – varianta 2.
Z ozirom na to, da odkopi v katerih investitor pridobiva kremenčev pesek predstavljajo dobro
izhodišče za odlaganje viškov zemeljskih materialov, inertnih odpadkov in umetno pripravljene
zemljine se v tem poročilu nismo spuščali v iskanje drugih lokacij za odlaganje omenjenih materialov.

2.4.1.1. Varianta 1
Ta varianta izvajanja sanacije je povzeta po Rudarskem projektu za izvajanje del pri pridobivanju
kremenovega peska v ležišču Hudej – Ples. Projekt je predvideval sprotno izvajanje sanacijskih del. Pri
tehnični sanaciji ni bilo predvidenih večjih posegov razen zaoblitve ostrih in nepravilnih robov,
izravnave platoja v takšnih naklonih, ki omogoča naravno odvodnjavanje ter izravnavo brežin. Po
končanem izkoriščanju je bila predvidena tudi izvedba rekultivacije tako pripravljenih površin.
Sanacija ni predvidela zasipavanja z namenom prilagajanja višini prvotnega terena pred pričetkom
izvajanja rudarskih del (Rudarski projekt za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v
ležišču Hudej-Ples, 1996).
V rudarskem projektu je bila predvidena potrebna količina materialov za izvedbo v projektu
opredeljene sanacije. Količina materiala za izvedbo v projektu opredeljenega načina sanacije je
določena na podlagi debeline nasutja. Tako opredeljena sanacija je predvidevala nasutje v debelini 2
m. Količina materiala za izvedbo take sanacije pa je opredeljena na okrog 210.000 m3 (Rudarski
projekt za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples, 1996).
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Pri izkopu kremenčevega peska nastajajo bilančni minusi hribine, ki jih je potrebno po zaključku
rudarjenja ustrezno sanirati. Izvajanje sanacije na način, ki je opredeljen v omenjenem Rudarskem
projektu ni usmerjeno v vzpostavitev čimbolj avtohtonega stanja okolja. Na že izkoriščenem območju
bi po izvedbi takega načina sanacije ostale vidne depresije in sledi rudarjenja. Površine bi se težko
izkoristile v prvotne namene, kot je kmetijstvo.

2.4.1.2. Varianta 2
Z namenom čim boljše možnosti koriščenja površin po končani sanaciji, se je investitor odločil za
izvedbo sanacije odkopa z zasipavanjem depresijskih delov odkopa s prilagajanjem prvotnemu terenu.
Tako bo investitor izvedel sanacijo izkoriščenega dela odkopa po Načrtu vnosa zemeljskih mas v
odkop Hudej-Ples. Pri izvajanju sanacije odkopov po zaključku izkoriščanja kremenčevega peska bo
investitor upošteval tudi določila za sanacijo, ki je opredeljena v Rudarskem projektu za izvajanje del
pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej – Ples.
Pri izkopu kremenčevega peska nastajajo bilančni minusi hribine, ki jih je potrebno po zaključku
rudarjenja ustrezno sanirati. Sanacijski ukrepi so usmerjeni predvsem v vzpostavitev čimbolj
avtohtonega stanja okolja. V dani situaciji je to predvsem gozdna raba. Z izvedbo posega bi se
območje že izkoriščenih delov odkopov saniralo in rekultiviralo. Z odlaganjem omenjenih materialov
bi investitor uspešno saniral rane v površju, ki jih je povzročil z odkopavanjem kremenčevega peska.
Zasuto površino, bi investitor po končanem odlaganju zatravil in pogozdil (Načrt odlaganja zemeljskih
mas v odkop Hudej-Ples, 2006).
Površina območja, ki bi ga investitor saniral z vnašanjem omenjenih materialov bi znašala okrog 15,1
ha. Z odlaganjem materiala v odkopni prostor Hudej-Ples, ki bi se vključila v proces sanacije, bi
investitor dosegel kvalitetnejšo uporabnost nastalih površin in s tem tudi boljšo privlačnost sedaj
degradiranega področja.
Izvajanje odlaganja omenjenih materialov v omenjene odkope pomeni večji promet in tudi večje
emisije hrupa ter izpušnih plinov ob dostopnih cestah. Vendar z ozirom na dejstvo, da se v obstoječem
stanju izvaja izkoriščanje kremenovega peska to ne bo predstavljalo občutnega povečanja prometa.
Nastajanje viškov zemeljskih materialov in inertnih odpadkov narekujejo iskanje lokacij za njihovo
odlaganje. Običajno odlaganje tako nastalih odpadkov predstavlja velik problem in se za njihovo
odlaganje poišče lokacije v bližini lokacije nastajanja teh materialov. Običajno tovrstno odlaganje
pomeni spremembo reliefa ali poseg v neko novo okolje. V tem primeru, pa bi tak način sanacije
izboljšal vidno kakovost okolice sedaj degradiranega območja.

2.4.2. Razlogi za izbrano rešitev
Investitor se je odločil za izvedbo alternative po zgoraj predstavljeni varianti 2 (odlaganje materiala).
Po končanem odlaganju bo izvedena tehnična in biološka sanacija, kar bo izboljšalo krajinsko sliko
trenutne rane v naravi. Z izvedbo sanacije bodo nastale nove privlačnejše (gledajoč na obstoječe
stanje) kmetijske ali gozdne površine. Z zagotovitvijo lokacije za odlaganje inertnih odpadkov,
zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine se bo zadostilo tudi potrebam za odlaganje
tovrstnih odpadkov. Materiali bodo odloženi v že degradirano območje. Tako v prihodnosti ne bo
potrebno iskati novih lokacije za odlaganje tovrstnih materialov (ne poseganje na morebitno ne
degradirana območja). Izbrana rešitev predstavlja tudi nekaj vplivov na okolje, ki so povezani s
transportom. Vendar ob ustrezi ureditvi prometnega režima in upoštevanju priporočil se te vplive da
bistveni omiliti.
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2.5. Vplivi na okolje
Pri opredelitvi vplivov smo v nadaljevanju obravnavali samo vplive med odlaganjem inertnih
odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano lokacijo. Kajti po
tem, ko bodo materiali odloženi in območje biološko rekultivirano le-to praktično ne bo imelo vpliva
na okolje, človeka in naravo.
Pri opredelitvi vplivov smo izhajali iz razmer, ki vladajo na območju. Torej smo izhajali iz dejstva, da
se dela z namenom izkoriščanja kremenčevega peska iz obstoječih odkopov izvajajo in pri tem
povzročajo določene vplive na okolje.
Metodologija za ocenjevanje vplivov odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno
pripravljene zemljine je podana v poglavju številka 9. Priloge.

2.5.1. Sestavine okolja
2.5.1.1. Zrak
Glavni vpliv predvidenega posega na zrak bo prašenje, ki bo nastajalo med transportom in odlaganjem
inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano lokacijo.
Prisoten bo tudi posredni vpliv z izpušnimi plini, ki bodo posledica obratovanja strojev gradbene
mehanizacije in transportnih vozil.
Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih,
delcih in svincu v zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03). Mejne vrednosti iz spodnje tabele so
pričele veljati leta 2005. Letni mejni koncentraciji za varovanje zdravja ljudi za NO2 in benzen pa
pričneta veljati leta 2010. Do takrat veljajo mejne vrednosti, zvišane za sprejemljivo preseganje,
imenovane tudi dopustne vrednosti, in se vsako leto spremenijo. Ciljna osemurna vrednost za ozon je
postavljena za leto 2010.
Tabela 9: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi

Snov

Enota

URNA

DNEVNA

LETNA

mejna

ŠT

mejna

ŠT

mejna

žveplov dioksid

µg/m3

350

24

125

3

20*

dušikov dioksid

3

µg/m

200

18

-

-

40

delci PM10

µg/m3

-

-

50

35

40

svinec

µg/m3

-

-

-

-

0,5

benzen

µg/m3

-

-

-

-

5

ogljikov monoksid

mg/m3

10**

-

-

-

-

ozon

µg/m3

120***

25

-

-

-

Legenda:
•
ŠT
•
*
•
**
•
***

dovoljeno število preseganj v koledarskem letu
mejna koncentracija za varstvo zavarovanih naravnih vrednot, velja tudi za zimski čas (1.10.–31.3.)
osemurna mejna/dopustna vrednost
osemurna ciljna vrednost
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Dovoz materiala na obravnavano lokacijo se bo vršil s tovornjaki (prekucniki). Odlaganje, utrjevanje
in planiranje materiala bo investitor izvajal z buldožerjem. Material se bo odlagal selektivno. V
spodnjem sloju se bo odlagal kamniti material, ki ima boljše pogoje za utrjevanje. V zgornjem delu se
bodo odlagale zemljine, na katero se bo razgrnila humusna plast ali umetno pripravljena zemljina.
V suhem vremenu bo zaradi sestave umetno pripravljene zemljine, prašenje kar občutno. Zaradi
mehanizacije, ki se bo uporabljala za odlaganje, utrjevanje in planiranje materiala, transportnih vozil
ter avtomobilov zaposlenih bo zrak posredno obremenjen zaradi izpušnih plinov. Pričakujemo lahko
povečanje tovornega prometa v okolici predvidene lokacije (dovoz zemeljskih materialov in inertnih
odpadkov) in s tem posledično nekoliko povečano stopnjo ozona in NOx v zraku, ki je posledica
prometa.
Natančno oceniti, ali bodo mejne imisijske koncentracije za polutante, ki bodo onesnaževali zrak med
odlaganjem inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine v okolici
obravnavane lokacije presežene, je zelo težko. Onesnaževanje zraka med odlaganjem bo predvidoma
nastajalo in bo povezano z vremenskimi razmerami v času največjih zemeljskih del. Investitor bo
izvajal vzdrževanje in čiščenje transportnih poti, v poletnih dnevih pa polivanje ceste proti prašenju.
Ob navedenem je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da se v odkopu nadaljuje z izkoriščanjem
kremenovega peska. Ob tem se pojavljajo tudi v obstoječem stanju vplivi na zrak, ki so podobni zgoraj
navedenim. Z oziroma na obstoječe stanje (vplive v času izkoriščanja) odlaganje omenjenih materialov
z namenom sanacije ne bo predstavljalo občutnega povečanja emisij v zraku.
Glede na to, da bo v odkopu sočasno s sanacijo še vedno potekalo izkoriščanje obstaja možnost
silikatnega prašenja. Dolgoletno vdihavanje silikatnega prahu lahko povzroči t.i. bolezen silikozo.
Zaradi tega je zaposlene v odkopu potrebno seznaniti z zahtevani za varno delo.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
onesnaženost zraka brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je (2)
zmeren.
Glede na dejstva, ki so navedena zgoraj, vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter
umetno pripravljene zemljine na onesnaženost zraka v okolici ocenjujemo z opisno oceno (1) majhen
do (2) zmeren.

2.5.1.2. Tla in vode
Pri predvidenem posegu gre za vnos inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene
zemljine na območje že izkoriščenih delov odkopa kremenčevega peska.
Skladno s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03, 44/03) je
obremenjevanje tal je dovoljeno z vnašanjem naslednjih odpadkov:
• zemeljskega izkopa, če se vnaša zaradi izboljšanja ekološkega stanja tal po določbah tega
pravilnika,
• odpadkov, predelanih v umetno pripravljeno zemljino, če se vnaša zaradi izboljšanja
ekološkega stanja tal po določbah tega pravilnika
• odpadkov, ki nastajajo pri izkoriščanju mineralnih surovin, če se vnašajo po predpisih o
rudarstvu.
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Pri rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju
odkopa zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal se lahko uporablja zemeljski izkop ali umetno
pripravljena zemljina, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
(Ur. l. RS št. 3/03, 44/03).
Nenevarnih odpadkov se izven odlagališč, ki niso urejena skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06) ne sme odlagati. Odlagališče za nenevarne odpadke je rezerviran
termin za tehnično zahtevno urejeno odlagališče z ustreznim tesnjenjem tal, zajemom izcednih vod,
čiščenjem teh vod, itd.
Pri tem je potrebno poudariti, da vnašanje odvečnih količin zemljin, umetnih zemljin z ustrezno
sestavo, itd. ni enako kot odlaganje inertnih odpadkov na odlagališču za inertne odpadke, ki je urejeno
skladno s citirano Uredbo.
V obravnavanem primeru ne gre za odlagališče inertnih odpadkov. Če je nek odpadek nenevaren, to
še ni zadosten podatek, da je tudi primeren za vnos v tla. Celo vsi inertni odpadki niso primerni za
vnos v tla in jih je treba odložiti na odlagališče za inertne odpadke. Pri rekultivaciji tal, nasipavanju
zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju izkopov zaradi vzpostavitve
prvotnega stanja tal se lahko uporabljajo inertni odpadki, zemeljski izkopi ali umetno pripravljena
zemljina, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št.
3/03, 44/03). Ostalih odpadkov v območje že izkoriščenih delov odkopov ni dovoljeno vnašati.
Predvidena zemeljska dela, ki se bodo izvedla pri odlaganju omenjenih materialov, lahko ob
onesnaženju tal posredno vplivajo na razmere v podzemni vodi. Sicer pa so vplivi na podzemno vodo
posredni preko dodatnih obremenitev tal. Zaradi spiranja onesnaževal skozi tla, lahko ta onesnažijo
podzemno vodo.
V času obratovanja bo povečana obremenitev površinskega sloja tal. Da bi se v čim večji meri izognili
prekomernim obremenitvam površinskega sloja tal in s tem vplivom na kopenske habitate, je potrebno
omejiti gibanje strojev gradbene mehanizacije in za njihovo manipulacijo uporabiti čim manjše
površine. Potencialno nevarne snovi za onesnaženje so pogonska goriva delovnih strojev in olja, ki se
nahajajo v njih. V primeru nepazljivega ravnanja pri dostavi omenjenih materialov na obravnavno
lokacijo se lahko zgodi, da se med odlaganjem teh materialov odložijo akumulatorji, embalaža z
ostanki olj in podobno. Tako lahko pride tudi do izcejanja nevarnih snovi v tla.
Podobne vplive lahko pričakujemo tudi na območjih, na katerih bodo potekale aktivnosti povezane z
odlaganjem. Med dela, ki bodo vplivala na razmere v tleh prištevamo:
• odstranitev, transport in odlaganje krovnih plasti tal,
• transport in odlaganje odpadnega materiala, ki se bo dovažal na lokacijo kjer je predvideno
odlaganje. Med navedenimi odpadnimi materiali so materiali obstoječih cestnih površin in
odpadni materiali, ki nastajajo med uporabo gradbenih materialov oz. nastanejo v primeru
nesreče z razlitjem nevarnih tekočin ali razsutjem drugih nevarnih snovi,
• onesnaženje tal z materiali iz nepravilno odložene ali shranjene embalaže (v primeru, da se taki
materiali odložijo skupaj z materiali s katerimi je predvidena izvedba sanacije odkopov).
Na razmere v tleh in posredno v vodi lahko vpliva tudi oskrbovanje vozil in strojev z gorivi in olji, pri
katerem se tekočine polivajo po tleh. Poseben primer so nesreče z razlitjem ali razsutjem nevarnih
tekočin ali drugih materialov (na primer razlitje pogonskega goriva, mazalnih in drugih olj). Pri tem je
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potrebno poudariti, da se obravnavana lokacije ne nahaja na vodovarstvenem območju.
Glede na ugotovitve projekta Hidrogeološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej
Ples za vodno zajetje Ples (Hidrološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej-Ples na
vodno zajetje Ples, 1997) lahko predvidimo da možnosti za podzemsko onesnaženje omenjenega
črpališča s strani odkopa Hudej-Ples ni, kar je posledica predvsem geoloških in hidrodinamskih
razmer. Tudi onesnaženje preko površinskih vodotokov po ugotovitvah omenjenega projekta ne bi
ogrozilo črpališča Ples.
V primeru, da se odvajanje padavinskih voda z območja, ki bo zasuto ne izvaja preko projektiranega
usedalnika (v vodotok spušča s prašnimi delci onesnaženo vodo), lahko pride v vodotoku na
posamezne vrste živali do uničujočega vpliva, še posebej če gre slučajno za ogrožene in redke vrste.
Vendar investitor namerava urediti odvodnike tovrstnih voda v naravni odvodnik (potok) preko
usedalnikov.
Materiali, ki so predvideni, da se odlagajo na obravnavano lokacijo so anorganskega in organskega
izvora in naj nebi bili onesnaženi s težkimi kovinami. Tehnološka obdelava kremenčevega peska s
fenolom in formaldehidom je zaključena po termični obdelavi, zato se ta material lahko odloži na
odlagališče za nenevarne odpadke. Z ustreznim razmerjem med peščenimi, glinastimi in meljastimi
delci bo doseženo ugodnejše tekstualno razmerje v tleh, ki bo predvsem izboljšalo neugodne
hidrološke lastnosti, ki jih povzroča odlaganje samo gline in melja v opuščene odkope.
Raziskave izlužkov odpadnega oplaščenega peska, odpadnih livarskih jeder, uporabljenega livarskega
peska, papirniškega mulja in lesnega lubja izkazujejo, da ti tehnološki odpadki sodijo v skupino
nenevarnih odpadkov in jih je zato možno koristiti pri mešanju z neuporabljenimi saturacijskimi
ostanki pri primarni pridelavi kremenčevega peska.
Izmerjene vrednosti težkih kovin in organskih parametrov v umetno pripravljeni zemljini (tudi
predvidena za odlaganje na obravnavani lokaciji) so bile ob vzorčenju (Center za pedologijo in varstvo
okolja, 2004) pod še dovoljenimi mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Pravilnik o obremenjevanju tal
z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 3/03, 44/03). Enako velja tudi za fizikalno – kemijske lastnosti.
Izjema sta le reakcija umetno pripravljene zemljine in dušik, ki sicer presegata vrednosti v
pravilniku,vendar pa izkazujeta vrednosti običajne za slovenska tla v nižjih horizontih. Zaradi velike
vsebnosti gline v umetno pripravljeni zemljini, ki se v tla vrača kot separacijski odpadek, so dušikove
spojine dovolj vezane na obstoječi adsorbens in tako nenevarne za onesnaženje tal.
Za dokončno sanacijo odkopov bo zagotovljena krovnina, ki bo mikrobiološko aktivna in bo vsebovala
ustrezno količino humusa in ustrezno teksturno razmerje. Nasipanje krovne plasti se bo izvedlo po
zaključku zasipavanja z umetno pripravljeno zemljino in vzpostavitvi končnih erozijsko stabilnih
reliefnih pogojev.
V notranjost odkopa (pri zasipavanju) je dovoljeno odlagati zgolj inertne odpadke, ki ne vsebujejo
organskih primesi. V rekultivacijsko plast na površino pa naj se odloži umetno pripravljene zemljine.
V skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06) se celo na odlagališča
nenevarnih odpadkov ne sme odlagati nenevarnih in tudi inertnih odpadkov, ki presegajo parametre
določene s prilogo 2 citirane Uredbe (oz. vsebujejo več kot 5 % primesi organskih snovi). Sme pa se
odlagati inertne odpadke iz priloge 3 (obdelani gradbeni odpadki) brez organskih primesi in drugih
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nevarnih snovi), tako da ne bo vplivov na podzemne in površinske vode. Materiali, ki vsebujejo
organske snovi, zaradi katerih se v izcednih vodah pojavi izlužek organskih snovi (DOC) oziroma bi
ob anaerobnih pogojih razpadali, bi povzročili onesnaženje podzemnih in/ali površinskih vod.
Investitor naj odlaga zbrani material tako, da bodo stabilnostne razmere odloženega materiala
ustrezne. Priporočamo, da se zemeljski material nasipa sortirano. Investitor naj izvaja zasipavanje z
materiali v raznovrstni sestavi (kombinacija različnih materialov za zagotavljanje prepustnosti) z
namenom preprečevanja pojava zamočvirjenosti. Investitor naj med izvajanjem zasipavanja zagotovi
občasno prisotnost geomehanika, ki naj opredeli morebitno potrebne dodatne ukrepe v primeru
ugotavljanja možnosti pojava nestabilnosti.
Ob terenskem ogledu vodotok ob cesti, ki se izliva v Drtijščico bil nekoliko zamuljen. Z ozirom na to
naj investitor zagotoviti večje usedalnike oziroma naj se pred začetkom sanacije izdela hidro-tehnična
študija izvedbe tovrstnega usedalnika oz. sistema usedalnikov.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
onesnaženost tal in vod brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je
velik (3) do nesprejemljiv (4).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
onesnaženost tal in vod z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno (2) zmeren.

2.5.1.3. Hrup
Pri odlaganju inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na območje
izkoriščenega dela odkopa kremenčevega peska (sanacija območja) bodo vir hrupa tovorna vozila za
dovoz omenjenih materialov (tovornjak prekucnik) in mehanizacija za odlaganje, utrjevanje in
planiranje materiala (buldožer). Zaradi dejstva, da na lokaciji kjer investitor predvideva odlaganje
omenjenih materialov poteka tudi izkoriščanje kremenčevega peska je potrebno upoštevati tudi
mehanizacijo, ki se uporablja pri odkopavanju. Največ hrupa bo nastajalo neposredno ob viru.
Območja znotraj katerega je predvideno odlaganje omenjenih materialov lahko v skladu z Uredbo o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) opredelimo kot območje s IV. stopnjo
varstva pred hrupom. V okolici obravnavanega območja odlaganja se nahajajo pretežno kmetijske in
gozdne površine. Najbližji stanovanjski objekti (kmetija Vovk) so na severu in so od meje znotraj
katere investitor ima namen odložiti omenjene materiale oddaljeni približno 15 m. Južno od meje
območja odlaganja na razdalji okrog 30 m se nahaja druga skupina objektov (kmetija Plešk), ki se na
razdalji približno 100 m od območja odlaganja nadaljuje v tretjo skupino objektov (kmetijo Zgornji
Križan). V širši okolici območja odlaganja se nahajata še dve skupini stanovanjskih objektov. Naselje
Hubej leži približno 250 m severozahodno od meje obravnavanega območja, naselje Hleve pa
približno 200 m proti zahodu. Z ozirom na to, lahko okolico skladno z že citirano Uredbo opredelimo
kot območje s III. stopnjo varstva pred hrupom.
Na lokaciji obravnavanega odkopa so bile izvedene tudi prve meritve hrupa v naravnem in
življenjskem okolju (Poročilo o prvih meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju za obrat
Termit d.d. – obrat peskokopi, odkop Hudej-Ples, 2003). Meritve so bile izvedene na dveh merilnih
mestih ob polnem obratovanju proizvodnje v dnevnem režimu.
Pri tem je potrebno opomniti, da je v času izvedbe meritev in priprave omenjenega poročila o moritvah
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hrupa veljala stara Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 45/95, 66/96).
V tabeli 7 smo primerjali izmerjene vrednosti hrupa z mejnimi in kritičnimi vrednostmi kazalcev hrupa
v dnevnem času, ki so opredeljeni z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05). Rezultati izvedenih meritev so pokazali, da na nobenem merilnem mestu ni bila prekoračena
mejna vrednost kazalca hrupa za dnevni čas. Kritična vrednosti kazalcev hrupa, ravno tako ni bila
prekoračena na nobenem merilnem mestu.

Ocena stopnje hrupa v času odlaganja materialov
Pri oceni dopustnosti obremenjevanja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju
in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v
okolju (Ur. l. RS št. 105/05).
V 8. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/05) je v tretjem
odstavku opredeljeno, da je ocenjevanje kazalcev hrupa (Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn) kot posledice emisije
vseh virov hrupa treba zagotoviti pri pripravi poročila o vplivih na okolje pred začetkom poseganja v
okolje zaradi gradnje novega vira hrupa, ki lahko znatno vpliva na okolje. Omenjeni kazalci hrupa pri
tem pomenijo sledeče:
• Ldan
… kazalec hrupa v dnevnem času med 6 in 18 uro,
• Lvečer
… kazalec hrupa v dnevnem času med 18in 22 uro,
… kazalec hrupa v dnevnem času med 22 in 6 uro,
• Lnoč
… kombinirani kazalec hrupa, ki se določi iz Ldan, Lvečer in Lnoč.
• Ldvn
Odlaganje omenjenih materialov na obravnavano lokacijo bo vplivalo na kazalce hrupa zaradi:
• presipa materialov s kamionov, ki bodo le te pripeljali in jih stresli na predvideno lokacijo,
• delovanja opreme za utrjevanje in planiranje pripeljanega materiala,
• transport kamionov, ki bodo dovažali omenjene materiale.
Na območju odkopa se izvaja tudi izkoriščanje kremenčevega peska. Pri tem se običajno uporabljajo
stroji, ki predstavljajo predvsem dinamične vire hrupa in obratujejo samo občasno. Različne vrste
strojev in prevoznih sredstev, ki imajo enak ali podoben namen, imajo lahko različne emisijske
vrednosti hrupa.
Na lokaciji kjer investitor predvideva odlaganje omenjenih materialov že obratujejo stroji (izkoriščanje
kremenčevega peska), ki jih bo investitor uporabil tudi za odlaganje omenjenih materialov. Tako lahko
privzamemo, da bo hrup zaradi odlaganja omenjenih materialov oziroma uporabe strojev skoraj
identičen hrupu, ki nastaja ob izkoriščanju kremenčevega peska.
Tabela 10: Dovoljene ravni zvočne moči glede na vrsto strojev.

Vir hrupa
Novejše vozilo (L,G) (100 vozil na razdalji 5 m)
Buldožer na gosenicah (moči < 55 kW)
Bager nakladalnik na kolesih (moči < 55 kW)
Tovornjaki za odvoz materiala

raven hrupa [dB(A)]
≈ 50
≈ 103
≈ 101
≈ 90

Vir: Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06).

Za stroje za zemeljska dela, katerih koristna instalirana moč ne presega najnižje vrednosti koristne
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instalirane moči, so mejne ravni zvočne moči enake najnižjim ravnem zvočne moči iz zgornje tabele.
Glede na razpoložljive podatke o trenutnem dogajanju znotraj območja odkopa smo izvedli
informativni teoretični izračun vrednosti kazalcev hrupa. Vrednosti kazalcev hrupa, smo ocenili s
pomočjo mednarodnega standarda ISO 9613-2 in standarda DIN 18005. Te smo ocenili ob naslednjih
robnih pogojih in predpostavkah:
• v izračunu upoštevamo najhrupnejšo kombinacijo strojev, ki bodo dalj časa delovali sočasno,
• v času priprave umetno pripravljene zemljine oziroma sanacije običajno sočasno delujejo en (1)
bager, en (1) buldožer in en (1) kamion prekucnik.
Omenjeno kombinacijo strojev in naprav obravnavamo (poenostavljeno) kot točkovni vir hrupa s
stopnjo, ki jo izračunamo na naslednji način:
Lvir = 10⋅log[ 1x(bager) 10 101x0,1 +1x(buldožer) 10 103x0,1 + (tovornjak) 10 90x0,1] = 105 dB(A)
Odkop ima svojo funkcijo v časovnem obdobju med 7:00 in 17:00 uro. Dela znotraj odkopa (sanacija)
se ne izvajajo in ne bodo izvajala v večernem in nočnem času. Tako, da kazalci hrupa v nočnem (Lnoč)
in večernem (Lvčer) času ne bodo obremenjeni zaradi sanacije odkopa.
Oceno povprečnega vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času (Ldan) dobimo s preračunom na časovno
obremenitev v določenem časovnem obdobju. Odkop (izvajanje sanacije) ima svojo funkcijo v
časovnem obdobju med 7:00 in 17:00 uro (TN=10). Odkop je običajno obremenjen z omenjenimi
stroji v povprečju 7 h na dan (t0 = 7).
Ldan = 10 ⋅ log[∑
i

⎤
⎡⎛ 1 ⎞
1
⋅ 10 0,1Lvir ⋅ t 0 ] = 10 ⋅ log ⎢⎜ ⎟ ⋅ 1010,5 ⋅ 7⎥ = 103 dB(A)
TN
⎦
⎣⎝ 10 ⎠

Ocena povprečne vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času (Ldan = 103 dB(A)) velja na oddaljenosti 1
m od točke delovanja točkovnega vira hrupa (bager, buldožer in tovornjak prekucnik).
Z razdaljo vrednost kazalca hrupa pade in sicer:
• na oddaljenosti 40 m
Leq= Leq,dref – [11 + 20⋅log (d/dref) ] = 103 – [11 + 20⋅log (40/1)] = 61 dB(A)
• na oddaljenosti 50 m
Leq= Leq,dref – [11 + 20⋅log (d/dref) ] = 103 – [11 + 20⋅log (50/1)] = 59 dB(A)
• na oddaljenosti 60 m
Leq= Leq,dref – [11 + 20⋅log (d/dref) ] = 103 – [11 + 20⋅log (60/1)] = 57 dB(A)
Vidimo, da je vrednost kazalca hrupa na razdalji 60 m od točke delovanja omenjenih strojev pod
predpisano mejno vrednostjo kazalca za vir hrupa za III. območje stopnje varstva pred hrupom (58
dB(A)).
Izvedeni informativni izračun vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času je le ocena, za katero nismo
upoštevali hrupa ozadja, odbojev, vplivov reliefa in atmosfere, vendar je taka ocena dokaj zanesljiv
indikator dogajanj v realnosti. Ponavadi je hrup v realnosti nižji, saj se za izračun uporablja skrajne
robne pogoje.
Najbližji stanovanjski objekti (kmetija Vovk) so na severu in so od meje znotraj katere investitor ima
namen odložiti omenjene materiale oddaljeni približno 15 m. Južno od meje območja odlaganja na
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razdalji okrog 30 m se nahaja druga skupina objektov (kmetija Plešk). V primeru, da bo obravnavani
vir hrupa (bager in tovornjak) deloval na meji območja odlaganja, bo mejna vrednost kazalca hrupa ob
najbližjih objektih na severni in južni strani nekoliko presežena. To lahko vidimo tudi iz izvedenega
informativnega izračuna.
Vendar je potrebno opomniti, da podane ocene veljajo le za raven teren, brez pozidanih površin ter
talnega reliefa (konfiguracije terena). Med obravnavano lokacijo in obravnavanim stanovanjskimi
objekti je relief zelo razgiban. Objekti na so kriti z brežinami (nasipi…) kar je z vidika zmanjševanja
hrupa zelo ugodno. Z oddaljevanjem vira hrupa od meje območja zasipavanja na južni in severni strani
prosti središču odkopa se bo zmanjševala tudi vrednost kazalca hrupa ob najbližjih objektih (padanje
hrupa zaradi razdalje).

Ocena hrupa na dostopni cesti
Za dostop do lokacije bo investitor uporabljal obstoječo cestno povezavo, ki se odcepi s ceste
Moravče-Zagorje (glej prilogo B). Investitor bo cesto uporabljal tudi za transport odkopanega
kremenčevega peska iz odkopov. Odlaganje materialov se bo izvajalo v času med 7 in 17 uro. Število
delovnih dni pa bo odvisno od vremenskih razmer in razpoložljivih količin materiala, ki ga investitor
namerava odložiti. Vnos omenjenih materialov se bo vršil samo v ugodnih vremenskih razmerah.
Ocenjena povprečna dnevna kapaciteta dovoza v času, ko bo investitor sprejemal materiale, ki so
predvideni za odlaganje na obravnavano lokacijo je 1000 do 1500 m3. Frekvenca dovoza je glede na ta
podatek je do 100 vozil (tovornjakov) dnevno v času koničnega dovoza. Število odvozov
kremenčevega peska iz odkopov je običajno do 90 vozil (tovornjakov) dnevno. Z ozirom na prej
navedeno lahko rečemo, da se bo lahko na dostopni cesti izvedlo do 380 voženj (odhod in prihod)
dnevno.
Tabela 11: Uporabljene vrednosti za določitev stopnje hrupa zaradi cestnega prometa (dostopna cesta)

Podatek
Dnevni pretok tovornih vozil
Hitrost vozil na dostopni cesti
Oddaljenost od roba ceste
Povprečna višina

Vrednost
190 vozil (tovornjakov)/dan (380 premikov)
30 km/h
15 m
2,5 m

Upoštevajoč predpostavljeno vrednosti povprečnega števila premikov tovornih vozil dnevno smo
izvedli informativni izračun (oceno) hrupa, kot posledico prometa na dostopni cesti. Informativni
izračun, je bil izveden na podlagi standarda DIN 18005. Rezultat izvedenega informativnega izračuna
je pokazal, da bo obremenitev hrupa kot posledica prometa na dostopni cesti v dnevnem času pri
predpostavljenih vrednostih in upoštevanih faktorjih okrog 57 dB(A). Pomembno dejstvo je, da se ob
trasi dostopne ceste ne nahajajo stanovanjski objekti. Ocenjujemo, da transport materialov po dostopni
cesti (transport materialov za sanacijo izkoriščenega dela odkopa) na povišanje kazalca hrupa v okolici
dostopne ceste ne bo vplival bistveno. Tovrsten hrup bo nebistven v primerjavi z obstoječim stanjem.
Zgoraj podani rezultati (ocene) veljajo le za raven teren, brez pozidanih površin ter talnega reliefa
(konfiguracije terena). Teren na obravnavani lokaciji predstavljajo depresije (vkopi in nasipi), kar je z
vidika zmanjševanje hrupa zelo ugodno.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
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spremembo kazalcev hrupa v okolici brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno
oceno vpliv je velik (3).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na na
spremembo kazalcev hrupa v okolici ocenjujemo z opisno oceno (2) zmeren.

2.5.1.4. Odpadki
Dejavnost, ki jo investitor namerava izvajati z namenom sanacije obstoječih odkopov kremenčevega
peska je vnos inertnih odpadkov, zemeljskih materialov in umetno pripravljene zemljine. V skladu s
Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Priloga 4) (Ur. l. RS št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03), obravnavano
sanacijo opredelimo s standardnim postopkom R10 - vnos v ali na tla v korist kmetijstvu ali za
ekološko izboljšanje. Vendar je potrebno opomnit, da investitor ne bo odlagal odpadkov po določilih
Pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00, 43/04). Investitor bo izkoriščeni del odkopa
zasipaval pretežno z inertnimi materiali.
Že izkoriščene dele odkopov bo investitor zasipaval z materiali, ki so navedeni v tabeli 1 (poglavje 1.
Opis projekta, Sestava materialov, ki jih investitor namerava odlagati, Vrste materialov). Ti materiali
predstavljajo tako imenovane inertne odpadke.
Nenevarnih odpadkov se izven odlagališč, ki niso urejena skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na
odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06) ne sme odlagati. Odlagališče za nenevarne odpadke je rezerviran
termin za tehnično zahtevno urejeno odlagališče z ustreznim tesnjenjem tal, zajemom izcednih vod,
čiščenjem teh vod, itd.
Pri tem je potrebno poudariti, da vnašanje odvečnih količin zemljin, umetnih zemljin z ustrezno
sestavo, itd. ni enako kot odlaganje inertnih odpadkov na odlagališču za inertne odpadke, ki je urejeno
skladno s citiranim Pravilnikom.
V obravnavanem primeru ne gre za odlagališče inertnih odpadkov. Če je nek odpadek nenevaren, to
še ni zadosten podatek, da je tudi primeren za vnos v tla. Celo vsi inertni odpadki niso primerni za
vnos v tla in jih je treba odložiti na odlagališče za inertne odpadke (glej tabelo 13). Pri rekultivaciji
tal, nasipavanju zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju izkopov zaradi
vzpostavitve prvotnega stanja tal se lahko uporabljajo inertni odpadki, zemeljski izkopi ali umetno
pripravljena zemljina, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov,
(Ur. l. RS št. 3/03, 44/03).
V območju ni dopustno odlaganje nenevarnih in nevarnih odpadkov ter odpadkov, kot so komunalni
odpadki, zeleni odrez in razni drugi kosovni odpadki (obrabljeni aparati bele tehnike, obrabljene
avtomobilske pnevmatike, obrabljeni kosi pohištva, steklo, …..). Vnašati je dovoljeno samo tiste
materiale za katere to izhaja iz Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št.
3/03, 44/03) (tretji in šesti odstavek).
Pri odlaganju odpadkov oziroma omenjenih materialov na obravnavano lokacijo ne bodo nastajali
odpadki, ki bi bili neposredno povezani z odlaganjem (odpadki iz dejavnosti). Vendar bodo odpadki
nastajali kot posledica uporabe strojev in transportnih vozil.
Tabela 12: Odpadki, ki bodo nastali, kot posledica odlaganja materialov (inertni odpadki in izkopi)
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Klasifikacijska številka odpadka
Naziv odpadka
16 06 01*
svinčeve baterije
13 01 10*
neklorirana hidravlična olja na osnovi mineralnih olj
15 02 02*
absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe, zaščitne obleke,
onesnažene z nevarnimi snovmi
16 01 07*
filtri
13 02 06*
sintetična motorna, strojna in mazalna olja
*… oznaka nevarnega odpadka po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS 84/98, 45/00 in 20/01, 13/03; Klasifikacijski
seznam odpadkov (priloga 1)).

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja,
naoljene krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98,
45/00, 20/01, 13/03) sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati ločeno (v
skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za
ravnanje s tovrstnimi odpadki.
Vendar predvidevamo, da se servisiranje mehanizacije ne bo opravljalo na obravnavani lokaciji. V
primeru izvajanja le-tega je potrebno odpadna olja hraniti ločeno po vrstah, v posodah/sodih, ki naj
bodo jasno označeni in na mestu, ki mora biti urejeno tako, da pri oddajanju in odpremljanju odpadnih
olj ne pride do onesnaževanja (lovilec razlitih tekočin na nepropustni podlagi) kot to predpisuje
Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (Ur.l. RS, št. 85/98).
Investitor ne bo sprejemal odpadkov, za katere bo sumil, da so med njimi tudi nevarni odpadki. Na
vstopu v odkop bo zapornica, ki se bo odpirala pod nadzorom rudarskega nadzornika. Ta bo v skladu z
Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03, 44/03) vodil predpisano
evidenco (Dnevnik o uporabi zemeljskega izkopa).
V primeru, da obstaja potencialna možnost onesnaženosti materialov, ki so predvideni za vnos v že
izkoriščene dele odkopov mora biti zagotovljena ocena odpadka s kemično analizo. V primeru, da
kemična analiza pokaže preseganje mejnih vrednosti, teh odpadkov ni dovoljeno odlagati v območja že
izkoriščenih odkopov.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine zaradi
odpadkov brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je velik (3) do
nesprejemljiv (4).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine zaradi
odpadkov z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno (2) zmeren.

2.5.2. Človek
2.5.2.1. Družbeno okolje
V času odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine bo, zaradi
dovoza ter na cestah v območju nekoliko povečan tovorni promet. To bo negativno vplivalo na bližnjo
okolico, saj bo nekoliko povečan hrup in prašenje. Glede na sedanje aktivnosti na tem območju (odkop
kremenovega peska) ter oddaljenost okoliških stanovanjskih objektov od obravnavane lokacije ne
pričakujemo prevelikih sprememb kakovosti bivalnega okolja. Podrobneje obravnavani vplivi na
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elemente bivalnega okolja so obravnavani v prejšnjih poglavjih. Zaradi nekoliko povečanega
tovornega prometa lahko pričakujemo tudi manjše spremembe hrupa in prašenja v zrak.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
družbeno okolje brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je velik (3).

2.5.2.2. Pokrajina in vidna kakovost okolja
S sanacijo in rekultivacijo se bo spremenil tudi videz lokacije. Sedaj razvrednoteni pokrajini bo vrnjen
naravni videz. Območje se bo izravnalo, zatravilo in pogozdilo. Ker gre pri predvidenem posegu
predvsem za sanacijo in rekultivacijo odkopov, se bo krajinska slika izboljšala. Seveda bo prišlo do
spremembe reliefa. Relief ne bo takšen kot je bil pred posegom v prostor. Z odlaganjem inertnih
odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine lahko pričakujemo, da bo prišlo
drugačne krajinske slike. S predvideno sanacijo se bo vidna izpostavljenost odkopov v začetku večala,
predvsem zaradi odstranitve vegetacije, ki se je v opuščenih delih odkopov že razrasla. Po izvedbi
sanacije in rekultivacije bodo najbolj izpostavljeni predeli sanirani in ozelenjeni. Po izvedenem
odlaganju, ter biološki rekultivaciji zasutega območja bo vzpostavljeno »naravno« stanje.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na krajino
in vidno kakovost okolje brez upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno (2)
zmeren.
Sanacije odkopov na krajino in vidno kakovost okolja z upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo
pa bo na krajinsko sliko vplivala pozitivno (+).

2.5.3. Narava
2.5.3.1. Naravne vrednote in EPO
Območje nahajališča Hudej Ples se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) in na
zavarovanem območju Nature 2000 (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006) (glej prilogo D).
V okviru pričajočega poročila ni izvedena morebitno potrebna presoja sprejemljivosti v skladu s
Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana
območja (Ur. l. RS, št. 130/04). Sicer pa gre za območje, kjer že poteka izkoriščanje kremenovega
peska. Dela se na območju odkopa izvajajo od leta 1996. Dosedanji vpliv se kaže predvsem v
zamuljenosti desnega pritoka Drtijščice. Pričakuje se znatno izboljšanje stanja s preureditvijo
usedalnikov.
Na območju kjer investitor namerava odlagati omenjene materiale (znotraj meje) se nahaja naravna
vrednota Hudej-Ples – nahajališče fosilov, kjer je nahajališče miocenskih peskov in fosilov
(identifikacijska številka 5100). Širše območje okrog naravne vrednote je opredeljeno kot območje
pričakovanih geoloških naravnih vrednot – nahajališče miocenskih fosilov nekdanjega
najzahodnejšega zaliva Tetide (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006) (glej prilogo D).
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Ur. l. RS, št. 111/04) določa dele narave, ki so
zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote, jih razvrsti na naravne vrednote državnega in
naravne vrednote lokalnega pomena ter ureja podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga
obvezna pravila ravnanja za njihovo varstvo.
Za posamezno naravno vrednoto oziroma območje vpliva na naravno vrednoto se na podlagi
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varstvenih usmeritev iz omenjenega Pravilnika ter ob upoštevanju lokacije skupaj z dejansko oziroma
pričakovano ogroženostjo naravne vrednote določijo v naravovarstvenih smernicah usmeritve,
izhodišča in pogoji za tak način izvajanja dejavnosti in posegov, ki zagotavlja ohranitev lastnosti
naravne vrednote.
V prilogi 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Ur. l. RS, št. 111/04) so opredeljene
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za posamezno zvrst
naravnih vrednot. Naravna vrednota Hudej-Ples je opredeljena kot geološka naravna vrednota. Za
geološke naravne vrednote so skladno s prilogo 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot,
(Ur. l. RS, št. 111/04) opredeljene sledeče zahteve in sicer, da se na naravni vrednoti:
• Zemeljska dela (izravnavanje, poglabljanje terena, nasipavanje, zasipavanje, nasipavanje) se na
naravni vrednoti izvaja tako, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za
naravno vrednoto ter, da je njena vidna podoba čim manj spremenjena
• Pridobivanje mineralnih surovin in raziskovanje pred njihovim pridobivanjem se na naravni
vrednoti izvaja tako in v takšnem obsegu, da se ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave
opredeljen za naravno vrednoto.
• Pri pridobivanju mineralnih surovin, raziskovanju ali sanaciji območij pridobivanja mineralnih
surovin se opravi občasen naravovarstveni nadzor z namenom pravočasnega odkritja novih
kvalitet naravne vrednote. V primeru, ko se zaradi neodložljivega posega, predvideva
poškodovanje ali uničenje naravne vrednote in ni mogoče zagotoviti njenega in-situ varstva, se
ustrezno dokumentira in za fizično prestavljive naravne vrednote izvede ukrepe ex-situ varstva.
• Sanacija območij, na katerih so se pridobivale mineralne surovine, se izvaja tako, da se
ohranjajo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. Naravno
vrednoto se ohranja vidno in dostopno.
• Odpadkov in drugega materiala, vključno z odpadnim izkopnim ali gradbenim materialom, se
na naravni vrednoti ne odlaga in ne skladišči.
• Delov naravne vrednote se ne lomi, razbija, odkopava ali odnaša v takem obsegu, da se uniči
nahajališče oziroma okrni lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno
vrednoto. Izjemoma se to lahko izvaja v ohranitvene namene, če na nahajališču ni mogoče
zagotoviti učinkovitega varstva.
• Naravno vrednoto se lahko uredi za obisk javnosti z nadelavo poti, razgledišč, počivališč,
postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno, vendar tako, da se bistveno ne
spremenijo lastnosti naravne vrednote ter da je vidna podoba naravne vrednote čim manj
spremenjena. Naravno vrednoto ali njen del, ki je posebej občutljiv na fizične učinke hoje, ki
jih povzročijo obiskovalci, se uredi tako, da se onemogoči ogrožanje. Obiskovalce se usmerja
na določene poti. Na naravni vrednoti, katere obiskovanje in ogledovanje se prostorsko ne da
omejiti ali se pričakuje, da omejitev ne bo učinkovita, se lahko obiskovanje in ogledovanje
naravne vrednote ali njenega dela fizično onemogoči.
• Z namenom preprečitve erozije, neugodnega delovanja atmosferilij in vegetacije se naravno
vrednoto lahko fizično zaščiti (prekrije), odstrani vegetacijo in podobno
Meja znotraj katere investitor namera odlagati omenjene materiale zajema tudi naravno vrednoto
Hudej-Ples. Z ozirom na zgoraj navedeno se na delu območja odlaganje omenjenih materialov ne sme
izvajati. Za morebitno odlaganje materialov na območje pričakovane naravne vrednote je potrebno
pridobiti mnenje in podrobnejše usmeritve Zavoda za varstvo narave. Pred začetkom odlaganja, se je
potrebno uskladiti z Zavodom o meji odlaganja.
Da bi poseg bil sprejemljiv smo predlagali, da se odlaganje materialov (dokler investitor ne pridobi
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mnenja in podrobnejših usmeritev Zavoda za varstvo narave) ne izvaja na območje naravne vrednote
(glej prilogo B).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na naravno
vrednoto brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je nesprejemljiv
(4).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na naravno
vrednoto z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno (1) majhen.

2.5.3.2. Biotska raznovrstnost
Rastlinstvo
Območje na katerem investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske materiale ter umetno
pripravljeno zemljino se nahaja znotraj že izkoriščenega dela odkopa kremenčevega peska (na delu
odkopa, bo investitor izvedel še preostanek odkopavanja-nadaljevanje izkoriščanja v zahodni smeri).
Ob pričetku izvajanja del je prišlo do obsežnejšega krčenja gozda, ob tem pa tudi do krčenja robnega
gozda, ki predstavlja enega pomembnejših ekosistemov v naravi. V procesu sanacije bo tako potrebno
posebno pozornost posvetiti vzpostavitvi novega robnega gozda, pri nadaljnjem gospodarjenju pa
preudarni sečnji v smislu zagotavljanja čim ugodnejših pogojev za renaturacijo.
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
rastlinstvo brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je majhen (1).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
rastlinstvo z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno pozitiven vpliv (+).

Živalstvo
Ob odprtju peskokopa je prišlo do vzpostavitve novih migracijskih poti in gnezditvenih območij.
Živali, ki se niso zmogle prilagoditi tovrstni dejavnosti so se v preteklosti zaradi delovanja že odkopa
že odselile. Tako je odprtje odkopa imelo vpliv predvsem na živali z večjo tolerantnostjo in
zmožnostjo prilagajanja.
Odpadne meteorne vode z območja odkopa se odvajajo preko usedalnikov v desni pritok vodotoka
Drtiljščica. Z namenom pridobitve podatkov o vodnih živalih v vodotoku potoka Drtiljščica (teče
južno od lokacije), ki je opredeljen kot naravna vrednota, je bil izvedena Ocena stanja populacije raka
navadnega koščaka (Austropotamobius torrentium) v širšem vplivnem območju odkopa Hudej-Ples v
porečju Drtijščice, z oceno ogroženosti, presojo vplivov in predlogom omilitvenih ukrepov (Bedjanič
M., 2006). Terenski ogled izveden v sklopu omenjene raziskave je pokazal, da odkop kremenovega
peska v odkopu Hudej-Ples obremenjuje desni pritok Drtijščice in samo Drtijščico s finim
sedimentom. Velikostni razred te motnje v ekosistemu je razmeroma majhen. Že obstoječi usedalni
bazen na jugu odkopa Hudej-Ples vsaj delno opravlja svojo nalogo, pa tudi velikost in hitrost vode v
Drtijščici omili sam vpliv prinesenega finega sedimenta. Velik pomen ima tudi depresija v samem
odkopu v katero se stekajo meteorne vode in dejansko opravlja funkcijo prvega usedalnika. Potrebno
pa je izpostaviti, da lahko ob morebitnem zasutju depresije v odkopu pride do spremembe odtočnih
razmer in posledično povečanega in bolj direktnega spiranja sedimenta v Drtijščico in njen desni
pritok. Ker se tako problem kot njegova rešitev skrivata v podrobnostih izvedbe, ki trenutno niso znane
je potrebno striktno in dosledno upoštevanje v nadaljevanju podanih omilitvenih ukrepov.
Klemen Strmšnik

47

Pokrajinska sanacija peskokopov občine Moravče
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
živalstvo brez upoštevanja omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno vpliv je zmeren (2).
Vpliv odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na
živalstvo z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ocenjujemo z opisno oceno (1) majhen.

2.5.4. Pregled vplivov na okolje
Tabela 13: Ocene vplivov po posameznih elementih okolja brez upoštevanja omilitvenih ukrepov in z
upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ki so podani v poglavju 6. Priporočila.

Ocena vplivov na okolje

Element

Zrak
Tla in voda
Hrup
Odpadki
Družbeno okolje
Krajina in vidna
kakovost okolja
Naravne vrednote in
EPO
Rastlinstvo
Živalstvo

Med sanacijo (odlaganjem)
Brez upoštevanja priporočil

Z upoštevanjem priporočil

2 –vpliv je zmeren
3 – 4 – vpliv je
velik do nesprejemljiv
3 – 4 – vpliv je
velik do nesprejemljiv
3 – 4 – vpliv je
velik do nesprejemljiv
3 – vpliv je velik
2 – vpliv je zmeren

1-2 –vpliv je majhen do zmeren
2 – vpliv je zmeren

4 – vpliv je
nesprejemljiv
1 – vpliv je majhen
2 – vpliv je zmeren

1 – vpliv je majhen

2 –vpliv je zmeren
2 – vpliv je zmeren
3 – vpliv je velik
+ pozitiven vpliv

+ pozitiven vpliv
1 – vpliv je majhen

V zgornji tabeli podane ocene se nanašajo na čas odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov
ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano lokacijo obstoječega odkopa kremenčevega peska.
Ocene so podane tudi brez in z upoštevanjem omilitvenih ukrepov, ki so podani v poglavju 6.
Priporočila. Ob upoštevanju podanih priporočil se vpliv na posamezne elemente zmanjša na
sprejemljivo oceno.

2.5.5. Vplivno območje
Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) v 21. členu
določa, kdaj je vplivno območje obvezna sestavina poročila o vplivih na okolje: "Če poročilo
obravnava vrsto posega, za katerega mora nosilec posega plačati odškodnino ali zagotoviti drugačno
nadomestilo za nevarnost ali razvrednotenje okolja ali če poročilo obravnava poseg, zaradi katerega
imajo prebivalci, ki živijo v okolici, pravico do nadomestil, davčnih olajšav, subvencij, oprostitve
davkov ali prispevkov, je treba v poročilu določiti in opisati tudi vplivno območje posega, na katerem
so prizadete osebe upravičene do odškodnine ali drugačnega nadomestila z navedbo mejnih parcel
vplivnega območja. Pri določitvi vplivnega območja posega je treba upoštevati merila, predpisana za
določitev vplivnega območja. Opis območja zajema elemente, ki so pomembni z vidika zmanjšane
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uporabe vrednosti nepremičnin, zmanjšanje kakovosti bivalnega okolja ali zmanjšanje vrednosti
nepremičnine in izgubljenega dobička zaradi obravnavanega posega. V poročilu se navedejo tudi
osebe, ki so na vplivnem območju posega v skladu s predpisi upravičene do odškodnine ali drugačnega
nadomestila".
Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 41/04, 20/06) v svojem 54. členu pravi, da mora poročilo
vsebovati opredelitev območja, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi.
Vplivno območje je tisto območje, znotraj katerega nek objekt oziroma dejavnost v njem povzroča
pomemben vpliv na naravno in življenjsko okolje, tako v času gradnje kot tudi v času obratovanja. V
slovenski zakonodaji metodologija določitev vplivnega območja ni eksplicitno opredeljena, zato smo
ga določili na podlagi stopnje hrupa, ki ga bo povzročilo obratovanje predvidenega centra.
Hrup, ki bo običajno nastaja pri odlaganju omenjenih materialov bo hrup zaradi izvajanja del
(delovanje gradbene mehanizacije in transportnih vozil). Ocena hrupa kot posledica odlaganja
materialov je podana v poglavju 5. Ocena vplivov. V nadaljevanju navajamo samo kratek povzetek za
določitev vplivnega območja.
Z ozirom na zbrane podatke in izvedeni informativni izračun, smo ocenili, da bo vrednost hrupa zaradi
delovanja vira hrupa6 na razdalji 60 m od točke delovanja pod mejno vrednostjo kazalca hrupa za III.
območje stopnje varstva pred hrupom (60 dB(A)). Najbližji stanovanjski objekti (kmetija Vovk) so na
severu in so od meje znotraj katere investitor ima namen odložiti omenjene materiale oddaljeni
približno 15 m. Južno od meje območja odlaganja na razdalji okrog 30 m se nahaja druga skupina
objektov (kmetija Plešk). V primeru, da bo obravnavani vir hrupa (bager in tovornjak) deloval na meji
območja odlaganja, bo mejna vrednost kazalca hrupa ob najbližjih objektih na severni in južni strani
nekoliko presežena. To lahko vidimo tudi iz izvedenega informativnega izračuna. obravnavano
lokacijo in obravnavanim stanovanjskimi objekti je relief zelo razgiban. Objekti na so kriti z brežinami
(nasipi…) kar je z vidika zmanjševanja hrupa zelo ugodno. Z oddaljevanjem vira hrupa od meje
območja zasipavanja na južni in severni strani prosti središču odkopa se bo zmanjševala tudi vrednost
kazalca hrupa ob najbližjih objektih (padanje hrupa zaradi razdalje).
Rezultat izvedenega informativnega izračuna je pokazal, da bo obremenitev hrupa kot posledica
prometa na dostopni cesti v dnevnem času pri predpostavljenih vrednostih in upoštevanih faktorjih
okrog 60 dB(A) na razdalji 10 m od roba ceste. Pomembno dejstvo je, da se ob trasi dostopne ceste, ki
jo investitor uporablja, ne nahajajo stanovanjski objekti.
Grafični prikaz vplivnega območja, ki je posledica hrupa zaradi odlaganja omenjenih materialov je
prikazan v prilogi C.
V okolici obravnavanega območja prevladujejo gozd, jezero, travniki in kmetijske površine (glej
prilogo C). Torej so v okolici obravnavanega območja pretežno nepozidane površine. V vplivno
območje lahko na podlagi tega uvrstimo poleg parcel znotraj katerih je predvideno odlaganje
materialov še parcele s parcelnimi številkami: 734/1, 884, 742, 743/1, 886, 885 718/1. 718/3, 717, 735
k.o. Zg. Koseze. To so najbližji objekti (parcele, na katerih so objekti) na severni in južni strani
obravnavanega območja.

6

Kombinacija strojev, ki je prestavljena v poglavju 5. Ocena vplivov; Hrup.
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2.6. Omilitveni ukrepi in priporočila
2.6.1. Predvideni ukrepi za zmanjšanje vplivov na okolje
Za zmanjševanje opredeljenih vplivov v prejšnjem poglavju je potrebno upoštevati spodaj navedena
priporočila. Le-ta so navedena posebej za vsak element bivalnega okolja in se nanašajo na čas
odlaganja inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano
lokacijo obstoječih odkopov kremenčevega peska.

2.6.2. Sestavine okolja
2.6.2.1. Zrak
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prašenje zaradi prometa s tovornimi vozili naj se zmanjša s počasno vožnjo.
Hitrost vozil na dostopni cesti naj se omeji na največ 30 km/h.
Hitrost vozil na območju odkopa (meja zasipavanja) naj se omeji na največ 15 km/h.
Investitor naj skrbi za redno čiščenje transportnih poti (dostopne poti do lokacije) ter v primeru
poškodb le-te tudi odpravi.
Dovozna pot do lokacije, kjer investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske materiale
ter umetno pripravljeno zemljino naj se primerno uredi (utrditev) ter v primeru potreb tudi asfaltira.
Naprave naj ustrezajo predpisanim tehničnim in varnostnim zahtevam.
Za preprečevanje prašenja z površine odloženega materiala naj se izvaja močenje površinskega
sloja odloženega materiala. V primeru, daljšega sušnega obdobja naj se odloženi material
površinsko prekriva (sprotno rekultiviranje).
Pri transportu drobnega ali sipkega suhega materiala naj se kamioni prekrivajo.
V primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je potrebno
ugasniti motor.
Preprečevanje nekontroliranega raznosa materiala, ki se bo odlagal z območja lokacije s
transportnimi sredstvi. Ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred
vožnjo z lokacije na javne prometne površine.

2.6.2.2. Tla in vode
•
•
•
•
•

V notranjost odkopa (pri zasipavanju) je dovoljeno odlagati zgolj inertne odpadke, ki ne vsebujejo
organskih primesi. V rekultivacijsko plast na površino pa naj se odloži umetno pripravljene
zemljine v debelini do 2,5 m.
Območje, kjer investitor namerava odlagati omenjene materiale naj bo urejeno skladno z
zakonskimi zahtevami in sicer v skladu z določbami Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov, (Ur. l. RS .t. 3/03, 44/03).
Zagotovljeno mora biti redno vzdrževanje strojev, tako da je tveganje za onesnaženje tal in vode
zaradi razlitja čim manjše.
Transportna vozila naj bodo v času mirovanja parkirana na urejenih parkiriščih. V primeru, da bo
investitor znotraj območja odlaganja parkiral vozila in stroje naj znotraj območja uredi parkirišča v
skladu s predpisi.
V primeru morebitnega onesnaženja z nevarnimi snovmi je potrebno :
o zavarovati lokacijo onesnaženja,
o obvestiti pristojno inšpekcijo, center za civilno zaščito, gasilce in podobno,
o izvesti posebne preventivne tehnične ukrepe za preprečitev nadaljnjega širjenja
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•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

onesnaženja,
o začasno skladiščiti kontaminirano zemljino ali vodo ter jo v nadaljevanju predati
pooblaščeni organizaciji.
Pretakanje goriva naj opravlja le usposobljena oseba na za to določenem mestu. Strogo je
prepovedano menjavanje olja v motorjih in drugih napravah izven za to določenega prostora (ki se
nahaja na asfaltiranem manipulativnem prostoru ob upravni stavbi). Olja ob menjavi je potrebno
skladno z določili Pravilnika o ravnanju z odpadnimi olji zbrati in oddajati zbiralcu. Skladiščenje
goriva in maziva na območju odlaganja je dovoljeno le v omejenih količinah v prostorih urejenih
skladno s predpisi, s pokritim lovilnim prostorom in ustreznim nadzorom.
Na lokaciji (območju odlaganja) naj se ne skladiščijo naftni derivati.
Investitor naj uredi odvajanje zalednih in meteornih voda preko ustrezno projektiranega usedalnika
ali peskolova skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in
javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05).
Potrebno je poučiti vse zaposlene o nevarnosti izlitja naftnih derivatov in postopkih ravnanja v
primeru tovrstne nesreče (izkopi, adsorpcijska sredstva). Ob izlitju nevarnih snovi na tla je
potrebno onesnaženo zemljino oz. material takoj odkopati in hraniti v zaprti pokriti posodi do
predaje pooblaščeni organizaciji. S hranjenjem onesnažene zemljine v zaprti posodi je preprečeno
spiranje s padavinsko vodo v podtalnico. Investitor naj pri tem tudi zagotovi določeno količino
ustreznega absorpcijskega sredstva na lokaciji izvajanja zasipavanja, ker bo s tem omogočeno
učinkovitejše ukrepanje.
Investitor naj odlaga zbrani material tako, da bodo stabilnostne razmere odloženega materiala
ustrezne. Priporočamo, da se zemeljski material nasipa sortirano.
Investitor naj izvaja zasipavanje z materiali raznovrstni sestavi (kombinacija različnih materialov
za zagotavljanje prepustnosti) za namenom preprečevanja pojava zamočvirjenosti.
Investitor naj med izvajanjem zasipavanja zagotovi občasno prisotnost geomehanika, ki naj
opredeli morebitno potrebno dodatne ukrepe v primeru ugotavljanja možnosti pojava
nestabilanosti.
Pri začetni fazi zasipanja odkopov naj investitor uporabi kamnite skale večjih dimenzij za
namenom zagotavljanja boljših stabilnostnih razmer. Na zunanjih brežinah naj investitor po potrebi
uredi podporno steno (prisotnost geomehanika).
Zapolnjevanje izkopov naj se izvaja po navodilih 9. člena Pravilnika o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 3/03, 44/03). Ta definira, da zasipne zemljine ne smejo
odstopati od kriterijev določenih v omenjenem pravilniku. 10. člen pravilnika določa, da mora
zgornja plast naravne ali umetno pripravljene zemljine znašati do 2 m. Ta plast je lahko tudi tanjša,
če ni izvedena kot zaključek zapolnjevanja izkopov in se vnaša v naravno podtalje. Pri izdelavi
končnih nanosov, ki so osnova za ozelenitveno rekultivacijo, pa mora ta plast znašati vsaj 50 cm.
Za ozelenitveno plast se lahko uporabi tudi avtohtona humusna plast, ki pa nikakor ne sme biti
onesnažena. Ob izrazito mineralni sestavi zgornjih zasipnih plasti, je potrebno dodajati umetno
pripravljenim zemljinam tudi ustrezne naravne organske dodatke, ki olajšajo in pospešijo
ozelenitveno rekultivacijo.
Nakloni končnih brežin naj znašajo 22o v krovnini in 36o v pesku. Nakloni končnih brežin v
odlagališču lahko znašajo 15o za nekonsolidirano odkrivko ter 22o za konsolidirano odkrivko.
Razgrinjanje humusa naj se izvede deloma strojno, deloma ročno. Da ne bi prihajalo do večje
erozije zaradi meteorne vode na novih brežinah, naj se nad zgornjim robom peskokopa izdela odprt
odvodni kanal za meteorno vodo.
Prekritje površin naj se izvede s humusom ali umetno pripravljeno zemljino v minimalni debelini
20 cm. Po prekritju naj se izvede pogozditev s sadikami dreves, ki rastejo na območju.
Monokultura ni dovoljena. V prvih letih po pogozditvi je potrebno sadike redno negovati.
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V primeru, da obstaja potencialna možnost onesnaženosti materialov, ki so predvideni za vnos v že
izkoriščene dele odkopov mora biti zagotovljena ocena odpadka s kemično analizo. V primeru, da
kemična analiza pokaže preseganje mejnih vrednosti, teh odpadkov ni dovoljeno odlagati v
območje že izkoriščenega odkopa.
Ob terenskem ogledu vodotok ob cesti, ki se izliva v Drtijščico bil nekoliko zamuljen. Z ozirom na
to naj investitor zagotoviti večje usedalnike oziroma naj se pred začetkom sanacije izdela hidrotehnična študija izvedbe tovrstnega usedalnika oz. sistema usedalnikov.
Investitor naj izvaja zasipavanje z materiali v raznovrstni sestavi (kombinacija različnih materialov
za zagotavljanje prepustnosti) z namenom preprečevanja pojava zamočvirjenosti. Investitor naj
med izvajanjem zasipavanja zagotovi občasno prisotnost geomehanika, ki naj opredeli morebitno
potrebne dodatne ukrepe v primeru ugotavljanja možnosti pojava nestabilnosti.

2.6.2.3. Hrup
•
•
•
•
•
•

Investitor naj uporablja brezhibne in predpisom ustrezne delovne stroje.
Vožnja kamionov, ki bodo dostavljali material na dostopni cesti, naj bo počasna (okrog 30 km/h).
Dela naj se izvajajo v dnevnem času med 7 in 17 uro.
Vsi stroji in oprema morajo biti ustrezno tehnično opremljeni za zmanjševanje hrupa ter redno
vzdrževani in nadzorovani. Stroji morajo biti označeni z vidno in trajno oznako CE o skladnosti in
zajamčeno ravnjo zvočne moči ter opremljeni z ES izjavo o skladnosti.
Ob nakladanju tovornjaka z nakladačem naj se pazi da ne prihaja do udarcev ob rob tovornjaka.
Glede na dejstvo, da je bodo ob izvajanju zasipanja bivalne razmere v okolici odkopa še naprej
ostale take kot dosegaj, naj se investitor na podlagi izvedenih prvih meritev z lastniki najbližjih
stanovanjskih objektov dogovori o morebiti potrebnih dodatnih ukrepih za preprečevanje slabšanja
kakovosti bivalnih razmer.

2.6.2.4. Odpadki
•

•
•

•

•

•
•

Pri rekultivaciji tal, nasipavanju zemljišč zaradi vzpostavitve novega stanja tal in pri zapolnjevanju
izkopov zaradi vzpostavitve prvotnega stanja tal naj investitor uporablja zemeljski izkop ali
umetno pripravljeno zemljino, ki izpolnjuje zahteve Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03, 44/03).
Investitor naj odkope zasipava le z materiali, ki izpolnjujejo zahteve Pravilnika o obremenjevanju
tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03, 44/03) (glej tabelo 13).
Pošiljko odpadkov, ki jo podjetje prepušča, ali oddaja pooblaščenemu prevzemniku odpadkov,
mora spremljati evidenčni list. En evidenčni list zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa vrne
podjetju (Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03 ; 42. člen).
Evidenčne liste naj se hrani za obdobje 5 let.
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem letu nastane najmanj 10 t odpadkov ali najmanj 5 kg
nevarnih odpadkov, mora Ministrstvu za okolje in prostor najkasneje do 31. marca dostaviti
poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto (Pravilnik o
ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01. 13/03; 23. člen).
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane najmanj 150 t odpadkov ali
najmanj 200 kg nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, ki ga mora
investitor pripraviti do 31. decembra tekočega leta (Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.
84/98, 45/00, 20/01, 13/03; 41. člen).
Investitor naj poskrbi, da materiali, ki so predvideni za odlaganje ne bodo odloženi izven
načrtovane meje.
V primeru ravnanja z azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Pravilnika o ravnanju z
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odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 105/00). Teh odpadkov naj se ne odlaga v območje že
izkoriščenih odkopov.
Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju strojev, je treba zbirati in oddati pooblaščeni
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Odpadna olja, naoljene krpe, oljni filtri in
akumulatorji po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) sodijo
med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati ločeno (v skladišču/kontejnerju
nevarnih odpadkov). Predajati jih je potrebno ustreznim pooblaščenim organizacijam.
Investitor mora zagotoviti vodenje dnevnika o uporabi zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene
zemljine. Dnevnik o uporabi zemeljskega izkopa in dnevnik o uporabi umetno pripravljene
zemljine je treba voditi v obliki vezane knjige z oštevilčenimi stranmi.
Dnevnik o uporabi zemeljskega izkopa naj vsebuje:
• podatke o osebi, ki je naročila izkop, in izvoru zemeljskega izkopa ter izjavo, da na podlagi
obstoječih informacij zaradi predhodne rabe in lokalnih virov onesnaževanja ni bilo možno
predvideti onesnaženja izkopa,
• podatke o osebi, ki je izvaja izkop, opis izkopa (globina izkopa in prostornina, opis
zemeljskega izkopa: npr. humusna, povrhnjica, peščena, ilovnata tla, gramoz),
• navedbo osebe, ki je izvaja vnos zemeljskega izkopa, in navedbo mesta vnosa in namen
vnosa – npr. rekultivacija tal ali zapolnjevanje izkopov.
Dnevnik o uporabi umetno pripravljene zemljine vsebuje:
• podatke o osebi, ki je naročila pripravo ali nakup umetno pripravljene zemljine,
• podatke o osebi, ki pripravlja umetno pripravljeno zemljino, natančen opis izvora zemljine
in drugih nenevarnih ali inertnih mineralnih in mineralno organskih odpadkov ter izjavo,
da na podlagi rezultatov meritev sledi, da umetno pripravljena zemljina izpolnjuje zahteve
Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03, 44/03),
• podatke o osebi, ki je vnaša umetno pripravljeno zemljino, in navedbo kraja vnosa in
namen vnosa – npr. rekultivacija tal, zapolnjevanje izkopov.
V območju ni dopustno odlaganje nenevarnih in nevarnih odpadkov ter odpadkov, kot so
komunalni odpadki, zeleni odrez in razni drugi kosovni odpadki (obrabljeni aparati bele tehnike,
obrabljene avtomobilske pnevmatike, obrabljeni kosi pohištva, steklo, …..).
Pri odlaganju je potrebno paziti, da se vsa primerna zemlja, ki se jo lahko še uspešno rekultivira,
ločeno odlaga in ne meša s spodnjimi horizonti ali neprimernimi tlemi.
Potrebno je za določitev primernosti tal poskrbeti za prisotnost strokovnjaka (pedolog), ki bo
ocenil primernost izkopanih zemljin za odlaganje.
Za odlaganje inertnih odpadkov, ki so navedeni v tabeli 1 tega poročila je potrebno dosledno
upoštevati v spodnji tabeli podane omejitve.
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Tabela 14: Omejitve pod katerimi je dovoljeno odlagati inertne odpadke (zasipavati odkope)

Klasifikacijsk
a številka
01 01 02
01 04 09
01 04 10
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 05 04

Naziv odpadka
odpadki pri pridobivanju nekovinskih mineralnih
surovin
odpadni peski in gline
prašni in praškasti odpadki, ki niso zajeti v 01 04 07
beton
opeka
ploščice, keramika in strešna opeka
zemlja in kamenje, ki nista zajeta v 17 05 03

17 05 06
zemeljski izkopi, ki niso zajeti v 17 05 05

Omejitve
Samo odpadke, ki ne vsebujejo nevarnih
snovi. V primeru, da je potencialna
možnost onesnaženosti teh odpadkov
mora biti zagotovljena ocena odpadka s
kemično analizo.
Gradbeni odpadki, ki nastajajo pri gradnji
ali razgradnji objektov.
Izkopi z območja, kjer ni tudi
onesnaženih zemljin. V primeru, da je
potencialna možnost onesnaženih zemljin
mora biti zagotovljena ocena odpadka s
kemično analizo.

2.6.3. Človek
•
•
•
•
•

•

Investitor naj upošteva podana priporočila za elemente okolja.
Gibanje strojev naj se omeji na območje meje, znotraj katere je predvideno odlaganje.
Delavci, zaposleni ob viru hrupa, morajo obvezno uporabljati osebna zaščitna sredstva, če nivoja
hrupa ni možno znižati s tehničnimi ukrepi.
Morebitne pritožbe prebivalstva v povezavi z predvidenim odlaganjem naj se preučijo in
upoštevajo v smislu dobrega odnosa z javnostjo.
Investitorju predlagamo, da pred začetkom odlaganja omenjenih materialov obvesti javnost o
svojem delovanju. Predlagamo, da to stori na javni predstavitvi, kjer razloži obseg del, potek
odlaganja, pričakovane vplive na okolje in ukrepe za njihovo zmanjšanje. Skupaj s prebivalci naj
skuša poiskati še dodatne omilitvene ukrepe, ki bodo v času odlaganja zmanjšali negativne vplive
na družbeno okolje.
Glede na to, da bo v odkopu sočasno s sanacijo še vedno potekalo izkoriščanje obstaja možnost
silikatnega prašenja. Dolgoletno vdihavanje silikatnega prahu lahko povzroči t.i. bolezen silikozo.
Zaradi tega je zaposlene v odkopu potrebno seznaniti z zahtevani za varno delo.

2.6.4. Narava
•
•
•
•

•

Meja znotraj katere investitor namera odlagati omenjene materiale zajema tudi naravno vrednoto
Hudej-Ples. Za morebitno odlaganje materialov na območje pričakovane naravne vrednote je
potrebno pridobiti mnenje in podrobnejše usmeritve Zavoda za varstvo narave.
Pred začetkom odlaganja, naj se investitor o meji odlaganja uskladi z Zavodom za varstvo narave.
Sanacija odkopov (odlaganje materialov) naj bo sprotna in temeljita.
Na ožjem območju potoka Drtijščica in njegovega desnega pritoka ob odkopu Hudej-Ples niso
dovoljeni posegi, ki bi lahko spremenili, razvrednotili ali poškodovali vodni in obvodni svet (npr.
spremembe vodnega režima, regulacije, nasipavanje jalovine ob strugo potoka, sečnja grmovja in
dreves).
V samem odkopu Hudej-Ples in njegovem vplivnem območju je potrebno izključiti kakršnokoli
organsko in kemično onesnaževanje (npr. neurejene sanitarije, odlaganje odpadkov, pranje
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•

•
•
•
•
•

mehanizacije in motornih vozil), ki bi lahko kakorkoli vplivalo na razmere v Drtijščici.
V čim večji meri je potrebno preprečiti spiranje peska in drobnih delcev v strugo desnega pritoka
Drtijščice. Zato naj v okviru možnosti v osrednjem delu odkopa ostane večja depresija, ki bo
služila kot prvi usedalnik in preprečevala možnost direktnega spiranja večjih količin sedimenta v
Drtijščico (poleg tega bi lahko imela takšna vodna površina tudi dragoceno vlogo manjšega
nadomestnega habitata za drugo favno in floro).
Vsi otoki iz zasipovanega območja morajo biti speljani v končni usedalni bazen, ki ga je treba
redno nadzorovati in prazniti, tehnično pa ga dokončno urediti še pred pričetkom zasipavanja
območja.
Pri biološki sanaciji (zasaditvi) naj se uporabljajo avtohtone grmovne in drevesne vrste.
Sadike naj bodo kakovostne, z dobro razvitim koreninskim sistemom.
Uspešnost sajenja naj se redno preverja (najmanj 2x letno pred ponovnim sajenjem), v primeru
neuspešnosti sajenja naj se ta ponovi. Če posamezna vrsta ne bo uspevala, naj se jo zamenja z
drugo vrsto.
Skrbi naj se za preprečevanje erozije na območjih, ki bodo že zapolnjeni z materialom – sprotno
urejanje zasutega območja.
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2.7. Spremljanje
2.7.1. Predpisane obveznosti
Predlagamo, da naj investitor stalno preverja primernost odlaganja oziroma sanacije odkopov z
namenom pravočasnega identificiranja in reševanja morebitnih problemov. Monitoring oziroma
meritev lahko investitor združi z monitoringom, ki je predlagan za spremljanje sprememb oziroma
vplivov, ki lahko nastanejo ob izkoriščanju kremenčevega peska v odkopih.

2.7.1.1. Zrak
Investitor naj izvede prve meritve onesnaženosti zraka (prašne usedline) skladno s Uredbo o mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zrak (Ur. l. RS, št. 73/94). Spremljanje vplivov
sanacije obravnavanih odkopov na onesnaženost zraka naj obsega meritve onesnaženosti zraka s
prašnimi usedlinami (imisija).
Mejne vrednosti za prašne usedline (PU) in težke kovine (svinec, kadmij in cink) v njih v zunanjem
zraku so določene z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur.
l. RS, št. 73/94) in so v podane v spodnji tabeli.
Tabela 15: Mejne vrednosti za PU v zunanjem zraku

Snov
Skupna masa PU*
Pb v P
Cd v PU
Zn v PU ·

Enota
mg/m2 dan

1 leto
200

1 mesec
350

g/m2 dan
g/m2 dan
g/m2 dan

100
2
400

/
/
/

Legenda:
* PU-prašnih usedlin

Meritve naj se izvedejo na zunanji strani meje (proti naseljenem območju) znotraj katere investitor
namerava odlagati omenjene materiale.

2.7.1.2. Tla
Investitor naj skladno s Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, (Ur. l. RS št. 3/03,
44/03) ter Uredbo o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur. l. RS, št. 84/05) izvede
vzorčenje in analizo zemeljskega izkopa in umetno pripravljene zemljine ter pripravi oceno o
kakovosti zemljine.

2.7.1.3. Vode
Investitor naj izvede prve meritve emisij snovi pri odvajanju odpadnih voda iz usedalnika skladno z
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS,
št. 47/05) ter Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih
za njihovo izvajanje (Ur.l. RS, št. 35/96, 29/00, 106/01).
Meritve naj se izvedejo za parametre, ki so opredeljeni v spodnji tabeli.
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Tabela 16: Parametri za katere naj se izvedejo prve meritve emisij snovi pri odvajanju voda iz usedalnika

Parameter
Temperatura
pH – vrednost
Neraztopljene snovi
Usedljive snovi
Baker*
Cink*
Kadmij*
celotni krom*
krom-šestvalentni*
Nikelj*
Svinec*
Železo*
amonijev dušik*
nitratni dušik
Klorid
celotni fosfor
Sulfid
Sulfit
celotni organski ogljik TOC
kemijska potreba po kisiku
biokemijska potreba po kisiku BPK5
težkohlapne lipofilne snovi (maščobe, mineralna olja)
Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)*
Lahkohlapni aromatski ogljikovodiki* - BTX
adsoprbljivi organski halogeni* –AOX
Fenoli*

Enota
o

C

mg/l
ml/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Legenda:
* Nevarne snovi

Z izvirov U-1, U-2 in U-3 so bili vzeti tudi vzorci za bakteriološko in kemijsko analizo, ki je pokazala,
da izviri niso primerni za pitno vodo, saj je njihovo bakteriološko onesnaženje znatno (Hidrogeološka
ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej Ples za vodno zajetje Ples; IRGO, prof. dr. M.
Veselič, dipl. ing. geol., marec 1997). Predlagamo, da naj se občasno spremlja tudi kakovost vode na
ter okoliških izvirih, ki so trenutno onesnaženi. Kontrola naj se izvaja tudi v skladu s Pravilnikom o
pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06).

2.7.1.4. Hrup
Investitor naj skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05) in
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96 in 45/02) zagotovi prve meritve ravni hrupa, ki bo nastal kot posledica
odlaganja omenjenih materialov. Meritve naj se izvedejo na točkah (objektih), ki so hrupu najbolj
izpostavljeni. Točke meritev naj določi izvajalec meritev. Meritve naj se izvedejo, ko bo odlaganje
materiala potekalo v stanju polne obremenitve.
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2.7.1.5. Odpadki
Investitor mora vsako leto Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, najkasneje do 31. marca, za
prejšnje leto dostavi poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto
(Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01. 13/03; 23. člen).
Ob vsaki predaji odpadkov pooblaščeni organizaciji naj skladno s Pravilnikom o ravnanju z odpadki
(Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03) pridobijo evidenčni list, ki naj jih arhivirajo vsaj za dobo
petih (5) let.

2.7.1.6. Naravne vrednote
Za spremljanje stanja naravne vrednote, ki se nahaja znotraj meje je potrebno pridobiti mnenje in
podrobnejše usmeritve Zavoda za varstvo narave.

2.7.2. Naša priporočila za spremljanje
2.7.2.1. Zrak
V poletnem času naj se spremljajo vremenske razmere. V primeru napovedanega daljšega sušnega
obdobja naj se zagotovijo potrebne količine vode, s katerimi se bo po potrebi zmanjševalo prašenje pri
izvajanju del.

2.7.2.2. Tla in vode
Med odlaganjem omenjenih materialov naj se vsakodnevno izvaja nadzor:
• tehnične usposobljenosti vozil, strojev in naprav, ki se uporabljajo za sanacijo,
• nadzor nad uporabo (pretakanje in transport) goriv ter motornih in strojnih olj z vidika
preprečevanja nepotrebnega razlivanja na območju,
• nad načinom odlaganja in stanjem odloženega materiala v smislu ugotavljanja stabilnosti.
• napolnjenostjo in delovanjem usedalnikov.
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2.8. Opozorilo o celovitosti poročila
Obravnavano poročilo o vplivih na okolje smo razdelili v vsebinske sklope, kot jih predpisujeta
Navodilo o metodologiji za izdelavo poročila o vplivih na okolje (Ur. l. RS, št. 70/96) in Zakon o
varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06), v njih pa so obravnavane posamezne sestavine
okolja.
Investitor namerava sanirati območje odkopa Hudej-Ples z vnosom inertnih odpadkov in zemeljskih
materialov v količini 1.100.00 m3, zato je potrebno, skladno z Zakonom o varstvu okolja (ZVO1UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06) in Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov
na okolje (Ur. l. RS št. 66/96, 12/00, 83/02), za predvideni poseg izvesti presojo vplivov na okolje ter
pridobiti okoljevarstveno soglasje.
Skladno z zakonodajo je potrebna tudi revizija Poročila o vplivih na okolje. Ministrstvo za okolje,
prostor in energijo (MOPE), Agencija RS za okolje (ARSO) pa, skladno z Zakonom o varstvu okolja
(ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06), zagotovi vpogled javnosti v Poročilo in omogoči možnost dajanja
pripomb in mnenj.
Pri opredelitvi vplivov smo v nadaljevanju obravnavali samo vplive med odlaganjem inertnih
odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano lokacijo. Kajti po
tem, ko bodo materiali odloženi in območje biološko rekultivirano le-to praktično ne bo imelo vpliva
na okolje, človeka in naravo.
Pri opredelitvi vplivov smo izhajali iz razmer, ki vladajo na območju. Torej smo izhajali iz dejstva, da
se dela z namenom izkoriščanja kremenčevega peska iz obstoječega odkopa izvajajo in pri tem
povzročajo določene vplive na okolje.
Vse obveznosti in dolžnosti, ki so navedene v poročilu o vplivih na okolje so usklajene z Zakonom o
varstvu okolja (ZVO1-UPB1) (Ur. l. RS, št. 39/06)in se nanašajo neposredno na investitorja, v
konkretnem primeru na podjetje Termit d.d., Moravče.
V PVO nismo obravnavali sestavin kulturne dediščine, ker na območju ureditve ni evidentirane
kulturne dediščine. Območje na katerem investitor namerava odlagati inertne odpadke, zemeljske
materiale ter umetno pripravljeno zemljino se nahaja znotraj območja odkopa v katerem še zmeraj
poteka izkoriščanje kremenčevega peska. Zaradi tega dejstva živalstva, rastlinstva in habitatnih tipov
ter vplivov nanju, v poročilu posebej ne obravnavamo.
Območje odkopa Hudej-Ples se nahaja na ekološko pomembnem območju (EPO) in na posebnem
varstvenem območju Nature 2000 (Interaktivni naravovarstveni atlas, 2006) (glej prilogo D).
Območje Kandrše s kodo SI3000205 je opredeljeno kot območje Nature 2000 na podlagi Direktive o
habitatih, zato je opredeljeno kot posebno ohranitveno območje (pSCI). V okviru pričajočega poročila
ni izvedena morebitno potrebna presoja sprejemljivosti v skladu s Pravilnikom o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št.
130/04). Sicer pa gre za območje, kjer že poteka izkoriščanje kremenovega peska. Dela se na območju
odkopa izvajajo od leta 1996. Pri izvajanju del je prišlo do degradacije območja. Degradacija območja
pa je posledica izvajanja del pri izkoriščanju kremenčevega peska. V obravnavanem primeru
(odlaganje materialov) gre za izvajanje sanacije tako degradiranega območja. Iz tega razloga nismo
izvedli presoje sprejemljivosti na naravo.
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Izvedeni informativni izračun širjenja hrupa v poglavju 5. Ocena vplivov je izveden na podlagi
predpostavk in vrednosti, ki smo jih tekom priprave poročila pridobili. Izračun širjenja hrupa je
izveden za raven teren brez ovir. V izračunu nismo upoštevali zmanjšanja zaradi reliefa, atmosferske
absorpcije ter ovir. Ravno tako nismo upoštevali obstoječih obremenitev s hrupom. Prave vrednosti
povzročenega hrupa, emisij prašnih delcev, zaradi odlaganjem inertnih odpadkov, zemeljskih
materialov ter umetno pripravljene zemljine na obravnavano lokacijo bodo podale prve meritve.
V prilogi 4 Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Ur. l. RS, št. 111/04) so opredeljene
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za posamezno zvrst
naravnih vrednot. Meja znotraj katere investitor namera odlagati omenjene materiale zajema tudi
naravno vrednoto Hudej-Ples. Z ozirom na zgoraj navedeno se na delu območja odlaganje omenjenih
materialov ne sme izvajati. Za morebitno odlaganje materialov na območje pričakovane naravne
vrednote je potrebno pridobiti mnenje in podrobnejše usmeritve Zavoda za varstvo narave. Pred
začetkom odlaganja, se je potrebno uskladiti z Zavodom o meji odlaganja.
Da bi poseg bil sprejemljiv smo predlagali, da se odlaganje materialov (dokler investitor ne pridobi
mnenja in podrobnejših usmeritev Zavoda za varstvo narave) ne izvaja na območju naravne vrednote
(glej prilogo D).
Investitor ne bo odlagal odpadkov po določilu Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l.
RS št. 28/06). Investitor bo odkope zasipaval pretežno zasipaval z inertnimi odpadki. Že izkoriščen
odkop bo investitor zasipaval z materiali, ki so navedeni v tabeli 1 (poglavje 1. Opis projekta, Sestava
materialov, ki jih investitor namerava odlagati, Vrste materialov).
Ti materiali predstavljajo tako imenovane inertne odpadke. Poleg teh materialov, bo investitor za
sanacijo uporabil tudi umetno pripravljeno zemljino. Pri odlaganju omenjenih materialov pa je
investitor dolžan dosledno upoštevati v tem poročilu podane omejitve.
Posebno pozornost je potrebno nameniti dejstvu, da se umetno pripravljene zemljine, ki vsebujejo
organske snovi lahko uporabljajo samo za prekritje z inertnimi materiali zapolnjen del odkopa oziroma
za sloje na katerih je predvidena rastlinska zasaditev (rekultivacijska plast). V skladu s Pravilnikom o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 3/03, 44/03) je rekultivacija tal obnova
zgornje plasti tal do največje globine korenin rastlin, ki običajno rastejo na rekultiviranih tleh.
Podjetje Termit d.d. iz Moravč je v letu 2005 s strani Časnika Finance, d.o.o., Ekološkega sklada RS
in Agencije RS za okolje prejelo nagrado za okolju prijazen postopek izdelave umetno pripravljene
zemljine. Podjetje ima tudi vzpostavljen in ustrezno vzdrževan sistem vodenja, ki izpolnjuje zahteve
standarda ISO 9001-2000 ter standarda ISO 14001-1996.
Ocenjujemo, da je odlaganje inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene
zemljine v odkop Hudej-Ples investitorja TERMIT d.d. iz Moravč, v okviru dejavnosti, ki so
predstavljene v tem poročilu in ob upoštevanju, v tem poročilu navedenih, priporočil za zmanjševanje
vplivov z vidikov varstva okolja sprejemljivo7.

7

Izven meje naravne vrednote. Pred začetkom odlaganja, se je potrebno uskladiti z ZVN o meji odlaganja.
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2.9. Poročilo o delu
Poročilo o vplivih na okolje je bilo izdelano na podlagi sledečih dokumentov in informacij:
• Bedjanič, M., 2006. Ocena stanja populacije raka navadnega koščaka Austopotamobius
torrentium v širšem vplivnem območju odkopa Hudej-Ples v porečju Drtijščice, z oceno
ogroženosti, presojo vplivov in predlogom omilitvenih ukrepov. Slovenska Bistrica, 12 str.
• Capuder, R., 2006. Terenski ogled in intervju investitorja o odkopu Hudej-Ples. Moravče.
(osebni vir, marec 2006).
• Strokovno mnenje o obremenjevanju tal z vnosom umetno pripravljene zemljine. 2004.
Ljubljana, Center za pedologijo in varstvo okolja, 13 str.
• Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS). 2005. Ljubljana, Center za pedologijo in varstvo
okolja, 86 str.
• Renovelacija elaborata o klasifikaciji in kategorizaciji izračuna zalog in virov kremenčevega
peska v nahajališčih Moravške terciarne kadunje. 2003. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, 44
str.
• Poročilo o prvih meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju za obrat Termit d.d. – obrat
peskokopi, odkop Hudej-Ples. 2003. Maribor, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor p.o., Center za ekologijo in varstvo okolja, 16 str.
• Rudarski projekt za izvajanje del pri pridobivanju kremenovega peska v ležišču Hudej-Ples.
1996. Ljubljana, IRGO, inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, 78 str.
• Hidrološka ocena vplivov načrtovanega površinskega kopa Hudej-Ples na vodno zajetje Ples.
1997. Ljubljana, IRGO, inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje, 10 str.
• Interaktivni naravovarstveni atlas. URL: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp (citirano
4. 4. 2006).
• Poročilo o vplivih na okolje nastalih zaradi izkopavanja kremenovega peska v ležišču HudejPles. 1998. Ljubljana, PA projektivni atelje prostor d.o.o., 36 str.
• Načrt odlaganja zemeljskih mas v odkop Hudej-Ples. 2006. Moravče, Termit d.d., 16 str.
• Načrt ravnanja z odpadki. 2005. Moravče, Termit d.d., 15 str.
• Načrt uporabe zemeljskega izkopa. 2004. Moravče, Termit d.d., 6 str.
• Načrt uporabe zemljine. 2004. Moravče, Termit d.d., 6 str.
• sestanka in pogovora s predstavnico investitorja, ga. Alenka Pavlin, marec 2006.
• ter drugih zbranih razpoložljivih podatkov o obravnavanem območju ter predvidenih
dejavnostih.

2.9.1. Metodologija
Na samem začetku izdelave poročila o vplivih na okolje je bila opredeljena vsebina z
glavnimi vprašanji, ki smo jih v poročilu podrobno obravnavali. Glavne vplive na:
• elemente okolja: zrak, tla, vode, hrup, odpadki,
• naravo: naravne vrednote in zavarovana območja, rastlinstvo, živalstvo,
• človeka: družbeno okolje, krajina in vidne kakovosti okolja, kulturna dediščina,
ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov.
Pregled glavnih vplivov, ki lahko nastopijo pri izvedbi načrtovanega posega, je v tabelarični
obliki podan v Tabeli 17 (glej stran 63 in 64).
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Tabela 17: Predvideni glavni vplivi

Predvideni glavni vplivi

Segment
Med zasipavanjem
Zrak

Elementi okolja

Tla

Vode

Hrup

Odpadki

Predpisi

•
•
•

Prašenje zaradi izvajanja zemeljskih del in transporta
Prašenje ob odlaganju materiala (povišanje prašnih delcev v zraku)
Emisije v zrak iz strojev in naprav, ki bodo uporabljeni med zasipavanjem

•

•
•
•
•

Onesnaženja zaradi morebitnih razlitij naftnih derivatov
Onesnaženje zaradi odlaganja morebiti nevarnih odpadkov
Sprememba površinskega sloja tal – utrjevanje in konsolidacija
Povečana možnost za nastanek erozije ob neprimernem izvajanju del

•

•
•

Možnost onesnaženja podzemne vode zaradi izlitja nevarnih snovi
Možnost onesnaženja površinske vode bližnjega potoka s suspendiranimi
delci v primeru nekontroliranega izpusta
Onesnaženje zaradi odlaganja morebiti nevarnih odpadkov
Hrup gradbene mehanizacije in izvajanja del (planiranje, zasipanje)
Hrup zaradi prometa ob transportu materiala na lokacijo
Obstoječi hrup, ki ga povzročajo stroji pri delu v odkopih (pridobivanje
kremenčevega peska)

•
•

•
•
•
•

•
•
•

Nastajanje nevarnih odpadki (krpe onesnažene z olji …)
Hranjenje in uporaba večjih količin nevarnih odpadkov
Odlaganje viškov zemeljskih materialov

•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v
zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03).
Pravilnik o meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03).
Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (Ur.
l. RS, št. 84/05).

Zakon o vodah ZV-1 (Ur. l. RS, št. 67/02).
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode
in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 47/05).
Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06).
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05)
Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l.
RS, št. 106/02).
Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju, (Ur. l. RS, št.
121/04).
Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01,
13/03)
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 28/06).
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, (Ur.
l. RS, št. 3/03)
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št.
3/03,44/03).
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Predvideni glavni vplivi

Segment
Med odlaganjem

Narava

Rastlinstvo

•
•

Gradbena dela (hrup, razritje in potencialno erozija ob neprimernem
izvajanju del)
Vpliv na živalstvo zaradi hrupa med gradnjo
Vpliv na živalstvo (vodni svet) z morebitnim nekontroliranim izpustom
odpadnih voda v bližnji potok

Živalstvo

Predpisi
•
•
•
•
•

Naravne
vrednote
in EPO

Človek

•

Družbeno
okolje
Krajina in
vidna
kakovost
okolja

Klemen Strmšnik

•
•
•
•

Vpliv na območja in elemente naravnih vrednot med zasipavanjem
Sprememba stanja (fizična podoba) naravne vrednote
Morebiten vpliv na ekološko pomembno območje
Poseganje na posebno ohranitveno območje NATURA 2000

•
•

•
•

•

Vpliv na družbeno okolje in ljudi zaradi hrupa
Povzročanje nemira prebivalcev zaradi povišanega prometa po dostopni
cesti
Povišanje prašnih delcev v zraku zaradi povečanega transporta

•
•

Vpliv na vidne kakovosti okolja (vidna krajina)
Sprememba obstoječe oblike reliefa.

•

•
•
•

•

Zakon o ohranjanju narave (ZON) (Ur. l. RS, št. 56/99, 31/00,
119/02, 22/03, 41/04)
Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in
posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št. 130/04)
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05)
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št.
46/04, 110/04)
Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči
seznam (Ur. l. RS, št. 82/02).
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot, (Ur. l. RS, št.
111/04)
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/2004)
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih NATURA 2000)
(Ur. l. RS, št. 49/2004)
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 58/03)
Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št.
105/05)
Uredba o žveplovem dioksidu, dušikovih oksidih, delcih in svincu v
zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 52/02, 18/03).
Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02, 8/03, 58/03)
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Kot metoda za oceno vplivov na okolje je bila izbrana šest-stopenjska lestvica. Ocena
pomena vpliva posega na posamezen element okolja je odvisna od stanja elementa pred
posegom, obsega spremembe ter odnosa družbe in presojevalca do tega elementa. Za
nekatere elemente obstajajo zakonsko določene mejne vrednosti obremenitev, za ostale pa je
ocena vpliva stvar strokovne presoje ocenjevalca. Za ocenjevanje vplivov smo uporabili šeststopenjsko lestvico z ocenami, katerih pomen je prikazan v Tabeli 18.
Tabela 18: Pomen ocen vplivov na okolje.
Stopnja
vpliva
+
0
1

Opisna ocena
pozitiven vpliv
ni vpliva
vpliv je majhen

2

vpliv je zmeren

3

vpliv je velik

4

nesprejemljivo velik vpliv

Klemen Strmšnik

Pojasnilo
poseg bo pozitivno vplival na element okolja
sprememba sestavine okolja je neugotovljivo majhna
fizična sprememba in kakovost prizadete sestavine je zaznavna, a
majhna
vpliv na sestavino je znaten, vendar bodisi zaradi obsega fizične
spremembe ali zaradi njene kakovosti ni posebno velik
vpliv je ocenjen kot zelo velik, vendar ni uničujoč in je še znotraj
dopustnih meja
vpliv je za sestavino okolja uničujoč, intenziteta vpliva presega z
zakonom predpisane meje
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3.

POMEN POSEGA ZA OBČINO MORAVČE

Občino Moravče z 61 km2 površine in 4.508 prebivalci v 49 naseljih uvrščamo med manjše občine.
Leži v osrednji Sloveniji, v neposredni bližini geometričnega središča Slovenije pri Vačah.
Morfološko gledano leži v zahodnem Posavskem hribovju med trojansko antiklinalo na severu in
litijsko antiklinalo na jugu ter s trboveljsko in zagorsko kotlino tvori podaljšek t.i. laške sinklinale.
Kamninska zgradba je zelo pestra. Na vododržnih silikatnih kamninah sta se razvili porečji glavnih
vodotokov tega območja – Drtijščice in Rače, v prepustnih karbonatnih kamninah pa značilne kraške
oblike, med katerimi je tudi več kot 70 kraških jam. Dobro polovico površin občine prekriva gozd –
prevladujejo bukovi gozdovi. Gozd je najbolj strnjen v strmih, senčnih legah in območjih s plitvimi
prstmi ter večjo kamnitostjo (Občina Moravče, 2006).
Moravška dolina, ki predstavlja osrednji del občine leži v smeri vzhod-zahod in predstavlja osnovno
prometno in naselbinsko os občine. Večinoma gre za gručasta naselja brez pomembnejših središčnih
funkcij. V hribovitem obrobju so naselja manjša (približno 50 prebivalcev), večjo zgostitev pa
najdemo na prisojnih pobočjih Mohorjevega hriba, Ciclja in Slivne. Največje naselje in občinsko
središče predstavljajo Moravče s približno 800 prebivalci. Rodovitna prst na položnejših tleh s
sončno lego je že v preteklosti omogočala uporabo zemlje v kmetijske namene, predvsem za njive,
travnike in sadovnjake. Kljub ugodnim pogojem pa kmetijstvo, kjer prevladujeta predvsem
živinoreja in sadjarstvo, ostaja bolj dopolnilna dejavnost. Gospodarstvo v občini se po propadu
podjetij Rašica in Induplati v prvih letih osamosvojitve Slovenije počasi, a vztrajno izboljšuje.
Odpirajo se nova delovna mesta, predvsem v privatnih podjetjih. Velik pomen ima v občini
pridobivanje mineralnih surovin. Kremenčev pesek so za potrebe v steklarstvu izkoriščali že v 19.
stoletju, danes pa ga uporabljajo v livarstvu in gradbeništvu. Tako je danes veliko delavcev
zaposlenih v domačem rudarskem podjetju TERMIT d.d. Izjemnega pomena za zaposlovanje
prebivalcev občine Moravče je bližina večjih zaposlitvenih središč kot so Ljubljana, Domžale in
Zagorje (Občina Moravče, 2006).
Podjetje TERMIT d.d. iz Moravč, je vodilno slovensko podjetje za razvoj, proizvodnjo in trženje
kremenovega peska ter pomožnih livarskih in jeklarskih sredstev. Za zagotavljanje surovin za
proizvodnjo kremenovega peska imajo na področju občine Moravče večje število odprtih kopov.
Odkopi Soteska, Tomc, Zabritof, Drtija in Hudej-Ples so večinoma že dokončno izkoriščeni in so v
postopku sanacije. Glavni predmet tega diplomskega dela je bila sanacija odkopa Hudej-Ples, vendar
hkrati potekajo zelo podobni posegi tudi v ostalih omenjenih odkopih. S postopkom sanacije, ki je
predstavljen v tem diplomskem delu, poizkuša podjetje v pokrajini vzpostaviti prvotno stanje in
sanirati sedaj močno degradirana območja. Seveda je vsaka lokacija specifična in potrebuje poseben
načrt sanacije in ureditve. Podjetje v sodelovanju z občino in prebivalci širše okolice poizkuša
določiti tudi novo namembnost peskokopov. Kljub temu, da bo večina degradiranih površin
povrnjena v prvotno kmetijsko rabo ali ponovno pogozdena, so se izoblikovale nekatere zanimive
rešitve. Ker se na območju peskokopa Zabritof nahaja tudi geološka naravna vrednota, želi podjetje
v sodelovanju z predstavniki Osnovne šole Jurij Vega iz Moravč urediti del območja naravne
vrednote kot razgledno točko in učno pot.
Vsekakor ne moremo mimo dejstva, da bo več letna sanacija še naprej nudila delo prebivalcem
občine Moravče, podjetje pa bo s svojo dejavnostjo na drugih, za to že predvidenih območjih
nadaljevalo. Obremenitve s hrupom in onesnaževanjem povezanim z dovozom materialov in
Klemen Strmšnik
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njihovim utrjevanjem v peskokopih se ne razlikujejo veliko od obremenitev, ki jih je predstavljal
izkop in odvoz kremenčevega peska. Tako sanacija ob doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov
ne bo dodatno obremenila okolja in prebivalcev, po končani sanaciji pa bo pokrajini povrnjen njen
prvotni izgled. Po končanju sanacije bo prišlo do prenehanja vseh rudarskih dejavnosti na območju
saniranih peskokopov, kar pomeni prekinitev vseh vplivov na okolje in zmanjšanje obremenjenosti
prometnic s tovornim prometom.
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4.

ZAKLJUČEK

Metodologija presoje vplivov na okolje je zelo sistematična in pregledna, predvsem pa hierarhično
tako strukturirana, da omogoča hitro razpoznavanje morebitnih vplivov na okolje ter njihov vpliv na
različne sestavine okolja in družbe. Zaradi svojega širokega pristopa že sama po sebi zahteva timsko
delo strokovnjakov z različnih področij, kar še dodatno prispeva k celoviti in natančni obravnavi
posega. Zaradi velike prepletenosti elementov okolja in družbe, metodologija skozi svoje faze
neprestano teži h kritičnemu pretresu novo pridobljenih informacij in s povratnimi loki omogoča
takojšnje razpoznavanje morebitnih neželenih vplivov na okolje. Prav tako nam omogoča hitro
razpoznavanje součinkovanja posameznih vplivov, ki seveda lahko pripeljejo do prej povsem
nepredvidenih vplivov na okolje. Vse to močno olajša izdelavo končne ocene vplivov posega na
okolje ter določitev omilitvenih ukrepov in priporočil. Ob ustreznem monitoringu ter doslednem
upoštevanju omilitvenih ukrepov in priporočil presoja vplivov na okolje omogoča okolju prijazno
poseganje v pokrajino in preprečuje morebitne neželene vplive ter posledice. Vendarle pa velja
opozoriti, da je prav ta najbolj kritična faza izvajanja, ob pomanjkanju ustreznih inšpekcijskih služb
in nadzora, največkrat prepuščena samim investitorjem in izvajalcem.
Ob izvedbi “presoje vplivov na okolje” in izdelavi končnega poročila o vplivih na okolje so bili
doseženi vsi trije zastavljeni cilji diplomskega dela. Na podlagi terenskega ogleda in s strani
investitorja izvedenih raziskav ter literature je bilo ugotovljeno stanje na obravnavanem območju
pred posegom. Na podlagi stanja so bili predvideni in ovrednoteni vplivi na okolje, ki bodo pri
obravnavanem posegu nastali. V naslednji fazi so bili podani omilitveni ukrepi in priporočila za
izboljšavo posega ter sledeča ocena o ustreznosti izvajanja obravnavanega posega: ''Ocenjujemo, da
je odlaganje inertnih odpadkov, zemeljskih materialov ter umetno pripravljene zemljine v odkop
Hudej-Ples investitorja TERMIT d.d. iz Moravč, v okviru dejavnosti, ki so predstavljene v tem
poročilu in ob upoštevanju, v tem poročilu navedenih, priporočil za zmanjševanje vplivov z vidikov
varstva okolja sprejemljivo .''
Iz zaključkov poročila je razvidno, da je sanacija peskokopov v občini Moravče z okoljskega
vidika še kako smiselna in upravičena. Na že izkoriščenem območju bi po izvedbi prvotno
zamišljenega načina sanacije ostale vidne depresije in sledi rudarjenja, površine pa bi se težko
izkoristile v prvotne namene (gozd, kmetijske površine…). Nastajanje viškov zemeljskih materialov
in inertnih odpadkov narekujejo iskanje lokacij za njihovo odlaganje. Iskanje le-teh pa se pogosto
izkaže za dokaj problematično, saj največkrat pomeni spremembo reliefa ali poseg v neko novo
okolje. V tem primeru, pa bi sanacija z omenjenimi materiali izboljšala stanje trenutno
degradiranega območja in pripomogla k vzpostavitvi čimbolj avtohtonega stanja okolja. Investitor bo
lahko uspešno saniral rane v površju, končanem odlaganju pa bo sledila zatravitev in pogozditev.
Tako bo, prej močno degradiranemu okolju investitor povrnil uporabnost in privlačnost.
Ne glede na pozitivne učinke, ki jih bo imela predvidena sanacija na odkop Hudej-Ples, se je
potrebno zavedati, da gre vendarle za poseg v okolje, ki bo že drugič v relativno kratkem času
prinesel drastično spremembo neposredni okolici. V diplomskem delu navedeni vplivi na okolje
kažejo na potencialne nevarnosti, ki bi lahko ogrozile okolje. Ta nevarnost se močno zmanjša ob
doslednem upoštevanju omilitvenih ukrepov in priporočil, kar se kaže v zgoraj podani končni oceni.
In prav zaradi izpostavitve možnih vplivov na okolje in posledičnega iskanja možnosti in ukrepov za
njihovo zmanjšanje, je postopek “Presoje vplivov na okolje” za takšen poseg potreben.
Klemen Strmšnik
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5.

SUMMARY (POVZETEK)

The methodology of the assessment of effects on the environment is very systematic and lucidly
arranged, but most of all, hierarchically structured in such way that it enables quick recognition of
possible effects on environment and their possible influence on different parts of environment and
society. Due to its wide access it requires a team work of experts from different fields, which
contributes to the comprehensive and detailed treatment of intervention. The methodology constantly
strives towards critical shakedown of newly gained information due to the great mixture of
environmental and social elements, and by providing return information, enables immediate
recognition of possible undesired effects on the environment. It also enables quick recognition of cooperation of individual effects, which may lead to previously unexpected effects on the environment.
All this greatly facilitates the implementation of the final assessment of intervention into
environment and determination of mitigation measures and recommendations. By suitable
monitoring and correct acknowledgement of mitigation measures and recommendations the
assessment of effects on the environment enables environmentally friendly intervention into
landscape and prevents possible undesired effects and consequences. Nevertheless, it is worth noting
that this particular and most critical phase of implementation is often, with the lack of supervision
and inspection, left to investors’ and performers’ own will.
Three main objectives of the thesis have been achieved by the implementation of the “assessment of
affects on the environment” and by the final report about effects on the environment. Based on the
field work, research done by the investor and based on literature, the situation of the field prior to the
intervention has been established. Possible effects on the environment have been established and
assessed according to that situation. Mitigation measures and recommendations were given in the
next phase to improve the intervention and the following assessment about the adequacy of the
intervention was given: We assess that the disposal of inert waste, earthly material and artificially
prepared soil in the excavation site Hudej-Ples of the investor TERMIT d.d. from Moravče, inside
the frame of activities which are presented in this report and by acknowledging in this report stated
recommendations for reduction of effects from the environmental point of view, is acceptable.”
The conclusion of the report proves the sanitation of the sandpits in district Moravče to be
sensible and justified from the environmental point of view. The implementation of the originally
designed sanitation would leave clearly seen depressions and mining traces on the already used area
and the surface would be difficult to use for original purpose (forests, farming areas, etc.).
Culmination of earthly material and inert waste dictate the search for locations of their disposal. The
search, however, often turns out to be rather problematic, since it is often accompanied by the
change of the relief or intervention into new environment. In such cases, the sanitation with the
already mentioned material could improve the state of temporarily degraded area and help to
establish the most authentic state of the environment possible. Investor could successfully sanitize
wounds on the surface. Disposal would be followed by sowing grass and afforestation. By doing so,
the investor would return to previously degraded environment its utility and attractiveness.
However, regardless of positive effects that the foreseen sanitation might have in the excavation site
Hudej-Ples, it has to be noted that this would, nevertheless, be an intervention into environment and
would bring drastic changes into its nearby surrounding in relatively short period of time. The effects
on the environment mentioned in the thesis show the potential danger which might threaten the
environment. This danger could be greatly reduced by following the mitigation measures and
Klemen Strmšnik
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recommendations. This is shown in the above given final assessment. Exposure of possible effects
on the environment and consequent search for their reduction make implementation of “the
assessment of effects on the environment” necessary for such intervention.
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1. UVOD:
Navadni koščak Austropotamobius torrentium (Schrank, 1803) je ena od treh domorodnih vrst
potočnih rakov (Astacidae) v Sloveniji. Pri nas je razširjen v donavskem povodju, kjer se pojavlja v
porečju Save in Drave ter zelo lokalno tudi v porečju Mure. Njegovo pojavljanje v jadranskem
povodju je omejeno na porečje Idrijce (BERTOK ET AL. 2003, BERTOK ET AL. 2004).
V Sloveniji je navadni koščak ogrožen in kot tak uvrščen v Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih
in živalskih vrst v rdeči seznam ter zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
Nič bolje se mu ne godi drugod po Evopi, kar je razlog, da ga najdemo v dodatkih Direktive o
habitatih EU, kjer je opredeljen kot prioritetna vrsta. Slednje Slovenijo obvezuje, da dosledno varuje
njegova bivališča in dolgoročno ohranja ugodno stanje njegovih populacij.
Objavljenih podatkov o pojavljanju navadnega koščaka v Sloveniji je malo, njegova razširjenost pa je
bila še do nedavnega le slabo poznana (BUDIHNA 1996, BUDIHNA 2001). Raziskovalci Zavoda za
ribištvo Slovenije so v okviru priprave strokovnih osnov za vzpostavljanje omrežja NATURA 2000 v
letu 2003 zbrali doslej znane podatke o pojavljanju navadnega koščaka pri nas, opravili dodatne
favnistične raziskave na terenu ter predlagali potencialna posebna ohranitvena območja (pSCI) za
ohranitev populacij vrste pri nas (BERTOK ET AL. 2003, BERTOK ET AL. 2004). Pomembne nove
podatke o razširjenosti vrste v Sloveniji je v zadnjih letih prispeval še BEDJANIČ (2004), nekaj pa
jih najdemo tudi v članku TRONTELJ ET AL. (2005). Z ozirom na status t. i. naravovarstveno
»prioritetne vrste« po Direktivi o habitatih EU je v omenjenih člankih posebej izpostavljena potreba
po nadaljnjih raziskavah biologije ter velikosti in dinamike populacij navadnega koščaka v Sloveniji.
V uradnih slovenskih predlogih potencialnih posebnih ohranitvenih območij (pSCI) po Direktivi o
habitatih EU so bivališča te vrste nezadostno zastopana, kar bo najverjetneje treba popraviti v
nadaljnjih usklajevanjih z EU.
V okviru izdelave »Poročila o vplivih na okolje za odlaganje inertnih odpadkov in zemeljskih
materialov v odkopu Hudej-Ples« je bila naročena raziskava stanja populacij in ogroženosti
navadnega koščaka Austropotamobius torrentium v širšem vplivnem območju, ki zajema potok
Drtijščico in njen manjši desni pritok, ki teče na vzhodnem robu odkopa Hudej-Ples. Namen
pričujoče naloge je (1) na podlagi terenskega ogleda in literaturnih podatkov oceniti stanje populacije
navadnega koščaka v vplivnem območju odkopa Hudej-Ples, (2) oceniti potencialno ogroženost vrste,
(3) oceniti vplive načrtovanega odlaganja inertnih odpadkov in zemeljskih materialov na zadevnem
območju ter (4) pripraviti predlog omilitvenih ukrepov.

2. KRATEK ORIS BIOLOGIJE IN EKOLOGIJE NAVADNEGA
KOŠČAKA AUSTROPOTAMOBIUS TORRENTIUM:
Navadni koščak Austropotamobius torrentium spolno dozori v 3.-4. letu življenja in doseže
velikost od 8-12 centimetrov. Odrasli osebki se parijo od septembra do novembra. Po oploditvi
samice nosijo jajčeca 6-7 mesecev in v tem času le redko zapuščajo skrivališča. So vsejedi,
hranijo se z algami, vodnimi rastlinami in talnimi nevretenčarji, tu in tam tudi z mrhovino in celo
pripadniki iste vrste. Najbolj intenzivno se hranijo poleti, pozimi večinoma mirujejo in so
neaktivni. Med junijem in oktobrom so izrazito nočno aktivni.
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V ekološkem oziru lahko bivališča navadnega koščaka opišemo kot manjše, senčne, neonesnažene,
pretežno hribovske potoke, z morfološko bogato členjeno strugo ter razmeroma hitrim in stalnim
vodnim tokom. Naseljuje tudi zelo majhne in slabo vodnate potočke ter povirja. Osebke največkrat
najdemo v predelih tolmunov in zajezitev, kjer se tok umirja ali vrtinči in kjer se nalaga odpadlo listje
in drugi organski material. Zadržujejo se tudi ob bregu, v spodjedah in luknjah brežin, v glavnem pa
pod in med kamni. Ker se tudi majhni gorski potočki ob taljenju snega ali obilnih padavinah
spremenijo v prave hudournike je za obstoj populacije navadnega koščaka pomembna prisotnost
večjih kamnov in globokih obrežnih lukenj, kjer osebki najdejo zatočišče. Navadnega koščaka le
izjemoma najdemo v večjih rekah in stoječih vodah.
Čeprav je navadni koščak pri nas še vedno razmeroma pogost, je zaradi človekovih posegov v
naravne vodotoke v zadnjih desetletjih nedvomno marsikje že izginil. Ogrožajo ga predvsem fizični
posegi v naravna vodna okolja (regulacije, male hidrocentrale, visoke prodne pregrade itd.), ki
povzročajo fragmentacijo in izolacijo bivališč. Ponekod navadnega koščaka močno ogroža tudi
onesnaženje vodotokov, saj je v tem oziru izjemno občutljiv. Zaradi nevarnosti pojava račje kuge je
potencialna nevarnost tudi širjenje invazivnih tujerodnih vrst rakov (BERTOK ET AL. 2004,
POCKEL 1998, STREISSL 1998).

3. METODE DELA:
Z namenom raziskave stanja populacije in ogroženosti navadnega koščaka Austropotamobius
torrentium v širšem vplivnem območju odkopa Hudej-Ples smo podnevi dne 5. februarja 2006 izvedli
terensko vzorčenje. Posamezne odseke potoka Drtijščice med Drtijo in Kandršami ter celoten manjši
desni pritok Drtijščice, ki teče na vzhodnem robu odkopa Hudej-Ples smo na ustreznih mestih vzorčili
z vodno mrežo, z roko smo obračali kamenje in iskali morebitna zatočišča navadnega koščaka,
dodatno pa smo optično in z vodno mrežo iskali kakršne koli sledove prisotnosti navadnega koščaka
v vodotoku (deli poginulih osebkov kot npr. koš ali škarje, ostanki levitev...).
Medtem ko je manjši desni pritok Drtijščice za vzorčenje neproblematičen se je sama Drtijščica,
zlasti v sled same velikosti, visokega vodostaja in kalnosti vode ob ogledu, izkazala za izjemno
težavno v tem oziru. Glede na biologijo navadnega koščaka, ki zimsko in zgodnje pomladno obdobje
pretežno preždi v luknjastih zatičiščih in se v tem obdobju ponoči ne giblje naokrog, smo bili
prisiljeni nočno vzorčenje opustiti. Naročnik je bil že predhodno obveščen o dejstvu, da je lahko
enodnevno ciljano terensko vzorčenje v neoptimalnem času s stališča biologije in ekologije
navadnega koščaka, le omejena podlaga za pridobitev dejanske slike o stanju populacij navadnega
koščaka na določenem območju.
Ocena ogroženosti vrste, ocena vplivov načrtovanega odlaganja inertnih odpadkov in zemeljskih
materialov na zadevnem območju ter predlog omilitvenih ukrepov je tako kombinacija interpretacije
videnega na terenskem ogledu in podatkov o pojavljanju navadnega koščaka v Drtijščici iz literature.
Skupna interpretacija temelji na avtorjevih strokovnih izkušnjah in poznavanju ekoloških zahtev
navadnega koščaka.
Terenske raziskave so potekale na podlagi dovoljenja za izjemen lov in raziskovanje rakov
deseteronožcev (Astacidae) za potrebe znanstveno raziskovalne in izobraževalne dejavnosti, ki ga je
pod številko 35601-65/2005 dne 08.07.2005 izdalo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
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4. KRATEK OPIS RAZISKOVANEGA OBMOČJA:
Potok Drtijščica je eden večjih potokov Posavskega hribovja, ki izvira v več krakih med vasjo
Kandrše in Peče. Svojo pot nadaljuje sprva po ozki dolini proti zahodu mimo Plesa in Drtije, nakar
pred Moravčami zavije proti severu in se po nekaj kilometrih vzhodno od Lukovice izlije v Radomljo.
Potok Drtijščica je v svojem zgornjem toku med Kandršami in Drtijo, kjub neposredni bližini
prometne lokalne povezave Moravče-Izlake, ohranjen v pretežno naravnem stanju. Struga je
morfološko lepo členjena in raznolika, s številnimi elementi ohranjenega potočnega ekosistema. Ob
bregu ne manjka spodjed in lukenj, v sami strugi pa je v izobilju kamenja različnih velikosti in oblik,
kar je navadnemu koščaku zelo po godu. Tudi sama voda je na prvi pogled neonesnažena. Območje
odkopa kremenčevega peska Hudej-Ples leži na severnem pobočju doline Drtijščice in je od ceste
Moravče-Izlake oddaljeno ca. 300m. Ob njegovem celotnem vzhodnem robu teče manjši potoček, ki
se proti jugu nato izliva v Drtijščico. Manjši izvir in meteorne vode iz območja odkopa odtekajo
preko usedalnega bazena v omenjeni potoček ca. 200m nad izlivom v Drtijščico.
Tekom terenskih raziskav dne 5. aprila 2006 smo si z namenom raziskave stanja populacije in
ogroženosti navadnega koščaka Austropotamobius torrentium ogledali širše vplivno območje odkopa
Hudej-Ples. Obdelali smo nekaj izbranih odsekov potoka Drtijščice med Drtijo in Kandršami ter do
izliva celoten manjši desni pritok Drtijščice, ki teče ob vzhodnem robu odkopa Hudej-Ples.

5. REZULTATI:
Tekom terenskih raziskav dne 5. aprila 2006 v manjšem desnem pritoku Drtijščice, ki teče ob
vzhodnem robu odkopa Hudej-Ples, nismo našli osebkov navadnega koščaka Austropotamobius
torrentium, niti nismo opazili ali našli kakršnih koli sledov njegove pristnosti. Našli smo nekaj ličink
kačjega pastirja sredozemskega lesketnika Somatochlora meridionalis, kar govori o tem, da je potok
najverjetneje vodnat skozi vso leto. V območju od izpusta meteorskih vod iz odkopa Hudej – Ples ter
do izliva v Drtijščico je potok zaradi izpustov sedimenta precej zamuljen in peskast, kar najverjetneje
onemogoča trajno naselitev navadnega koščaka. Gorvodno je potok ohranjen v pretežno naravnem
stanju, vendar je struktura njegove struge in dna s stališča navadnega koščaka suboptimalna. Z
ilovnato podlago namreč nudijo sami bregovi le malo skrivališč, kar velja tudi za nanose ostrorobih
delcev laporovca, ki niso najboljši nadomestek za kamne različnih velikosti in oblik, pod katerimi
koščak običajno najde zavetje. Vsled tega ocenjujemo, da manjši desni pritok Drtijščice, ki teče ob
vzhodnem robu odkopa Hudej-Ples, trenutno ne predstavlja pomembnejšega habitata navadnega
koščaka, čeprav vsaj njegove občasne prisotnosti ni moč izključiti.
Kot že omenjeno je bilo vzorčenje v Drtijščici vsled visokega vodostaja in kalnosti vode ob ogledu
zelo težavno. Našli nismo nobenega živega osebka navadnega koščaka, kar je glede na biologijo vrste
in morfološko zelo členjeno dno potoka s številnimi kamni in luknjami, tudi povsem pričakovano. Na
dveh mestih vzhodno od Plesa, kjer se voda v tolmunih vrtinči in kjer se odlaga organski drobir ter
fini delci, smo našli le močno poškodovane ostanke dveh škarij navadnega koščaka. Glede na že
omenjeno biologijo vrste in način življenja v zimskih mesecih to seveda ne pove ničesar o dejanski
velikosti populacij navadnega koščaka v Drtijščici med Drtijo in Kandršami, ampak nedvoumno
dokazuje le to, da navadni koščak naseljuje tudi ta odsek Drtijščice. Sicer pa smo s tem še enkrat
potrdili dejstvo, da so zimski meseci neustrezni za populacijske in ekološke raziskave navadnega
koščaka.
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Kljub omejeni interpretacijski vrednosti rezultatov vzorčenja v v Drtijščici med Drtijo in Kandršami,
je prisotnost močnejše populacije navadnega koščaka na območju zelo verjetna, saj je slika habitata z
raznolikimi vodnimi in obvodnimi strukturami zelo ustrezna. To domnevo še dodatno potrjuje
dejstvo, da so bile izjemno močne populacije navadnega koščaka (mestoma celo do 10 osebkov/m2!)
najdene v spodnjem, izlivnem toku Drtijščice ter pri vasi Vinje (BUDIHNA, 1997; POBOLJŠAJ,
1997), ki je v vseh parametrih bivališča povsem primerljiv z videnim na odseku med Drtijo in
Kandršami.
V študiji »Strokovne osnove za vzpostavljanje omrežja Natura 2000» je zato Drtijščica od izvira do
akumulacije pri Gradišču pri Lukovici opredeljena kot potencialno posebno ohranitveno območje
(pSCI) za ohranitev ugodnega varstvenega statusa populacij navadnega koščaka Austropotamobius
torrentium v Sloveniji (BERTOK ET AL. 2003). Kot se za politične odločitve spodobi je bil predlog
brez dodatne strokovne presoje močno okrnjen, tako da je uradno na samo mejo območja pod
imenom »SI3000205* - Kandrše«, vključen le odsek povirnih krakov Drtijščice med Kandršami in
Plesom (UREDBA O POSEBNIH VARSTVENIH OBMOČJIH (OBMOČJIH NATURA 2000)). V
kolikšni meri je to smiselno iz biološkega ter učinkovito iz naravovarstvenega vidika, vedo verjetno
le pripravljalci omenjene uredbe.

6. OCENA OGROŽENOSTI POPULACIJ NAVADNEGA KOŠČAKA
V ŠIRŠEM VPLIVNEM OBMOČJU ODKOPA HUDEJ-PLES IN
PRESOJA VPLIVOV NAČRTOVANEGA ODLAGANJA INERTNIH
ODPADKOV IN ZEMELJSKIH MATERIALOV:
Navadni koščak Austropotamobius torrentium je zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih
živalskih vrstah ter uvrščen na njeni prilogi 1A in 2A. Uvrščen je tudi na dodatka II in IV FFH
direktive EU, ter opredeljena kot prioritetna vrsta, kar postavlja Slovenijo pred obvezo doslednega
varovanja bivališč vrste in ohranjanja njenega ugodnega stanja. Z ozirom na opredelitev evropskega
naravovarstvenega pomena zgornjega toka Drtijščice med Kandršami in Plesom ter rezultate
terenskega ogleda je obveza za dosledno ohranjanje ugodnega varstvenega statusa vrste na zadevnem
območju povsem jasna.
Čeprav je terenski ogled jasno pokazal, da odkop kremenčevega peska Hudej-Ples obremenjuje
manjši desni pritok in samo Drtijščico s finim sedimentom, je velikostni razred te motnje v
ekosistemu ocenjen kot razmeroma majhen. Že izgrajeni usedalni bazen na južnem delu odkopa vsaj
delno opravlja svojo nalogo, dodatno pa sama velikost in hitrost toka Drtijščice po iztoku nedvomno
hitro omili morebitni negativni vpliv prinešenega sedimenta iz peskokopa. Poleg tega se sedaj večina
sedimenta in peska, ki ga meteorne vode sperejo s pobočij odkopa, vsled morfologije terena nabira v
osrednji depresiji, ki je napolnjena z vodo in dejansko deluje kot prvi »usedalnik«. Iz navedenih
razlogov lahko trenutni vpliv odkopa kremenčevega peska na območju Hudej-Ples na populacijo
navadnega koščaka v naslednjih segmentih: (1) delež ali velikostni razred trajne (po zaključku
projekta) izgube območja habitata vrste, (2) delež ali velikostni razred začasne (v času izvajanja
projekta) izgube območja habitata vrste zaradi vpliva fizičnega prekrivanja, (3) velikostni razred
spremembe posebnih struktur ali rabe (intenzifikacija ali opustitev) ali naravnih procesov potrebnih
za dolgoročno ohranitev vrste ali habitatnega tipa, (4) velikostni razred spremembe vodnega režima,
naravne dinamike vodotoka (vključno s poplavljanjem), (5) velikostni razred znižanja uspeha
razmnoževanja in preživetja zaradi fregmentacije habitata v pokrajini, (6) smrtnost zaradi postavitev
ovir v habitat vrste, (7) velikostni razred zmanjšanja površine zaplat habitata vrste in (8) odstotek
trajnega upada velikosti populacije vrste, ocenimo kot »MAJHEN«.
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V kontekstu načrtovanega odlaganja inertnih odpadkov in zemeljskih materialov na območju odkopa
Hudej-Ples bo glede na geografijo terena predvideni vpliv posega na samo Drtijščico enako majhen.
V kolikor se tudi v osrednjem delu sedanjega odkopa načrtuje zasip osrednje depresije in nadvišanje
terena, pa je seveda treba upoštevati spremenjene odtočne razmere in izključiti možnost bolj
direktnega spiranja večjih količin sedimenta v Drtijščico. Seveda se problem skriva v podrobnostih
izvedbe, ki v tem trenutku niso natanko znane, zaradi česar je treba nujno in striktno upoštevati v
nadaljevanju navedene omilitvene ukrepe.

7. VARSTVENE USMERITVE IN PREDLOG OMILITVENIH
UKREPOV:
Splošni ukrepi za varovanje populacij navadnega koščaka so načeloma zelo jasni. V naravno
ohranjenih bivališčih to preprosto pomeni ohranjanje obstoječega stanja - brez vsakršnih
»urejevalnih« vodarskih posegov, sprememb hidrološkega režima in onesnaževanja v vodnem in
ožjem obvodnem prostoru. V delno uničenih bivališčih je treba težiti k ponovni vzpostavitvi ekološke
in morfološke strukturiranosti vodotoka, ki je blizu tisti v naravnem življenjskem okolju.
Varstvene usmeritve so z naslova navadnega koščaka Austropotamobius torrentium naslednje:
• na ožjem območju potoka Drtijščica in njegovega desnega pritoka ob odkopu Hudej-Ples niso
dovoljeni posegi, ki bi lahko spremenili, razvrednotili ali poškodovali vodni in obvodni svet (npr.
spremembe vodnega režima, regulacije, nasipavanje jalovine ob strugo potoka, sečnje grmovja in
dreves),
• v samem odkopu Hudej-Ples ter njegovem vplivnem območju je treba izključiti kakršno koli
organsko ali kemično onesnaževanje (npr. neurejene sanitarije, odlaganje odpadkov, pranje
mehanizacije in motornih vozil), ki bi lahko kakor koli vplivalo na razmere v Drtijščici.
• v čim večji meri je treba preprečiti spiranje peska in drobnih delcev v strugo desenega pritoka
Drtijščice. Zato naj v okviru možnosti v osrednjem delu odkopa ostane večja depresija, ki bo služila
kot prvi »usedalnik« in preprečevala možnost direktnega spiranja večjih količin sedimenta v
Drtijščico (poleg tega bi lahko imela takšna vodna površina tudi dragoceno vlogo manjšega
nadomestnega habitata za drugo favno in floro).
• vsi odtoki iz zasipovanega območja morajo biti speljani v končni usedalni bazen, ki ga je treba
redno nadzorovati in prazniti, tehnično pa ga dokončno urediti še pred pričetkom zasipavanja
območja.
Za kompenzacijo eventualnih negativnih vplivov v habitat navadnega koščaka ob upoštevanju
varstvenih usmeritev niso potrebni posebni omilitveni ukrepi.
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9. SLIKOVNE PRILOGE:

SLIKA 1: Območje odkopa kremenčevega peska Hudej-Ples. Na desni v ozadju je vidna osrednja
depresija, z leve in desne pa se v jarke steka izvirna in meteorna voda. (Foto: M. Bedjanič)

SLIKA 2: Obodni jarek na
vzhodnem robu odkopa HudejPles, ki odvaja vodo in
sediment iz območja odkopa.
(Foto: M. Bedjanič)
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SLIKA 3: Obodni jarek na
zahodni strani odkopa
Hudej-Ples, ki odvaja
meteorno vodo in sediment
v usedalni bazen.
(Foto: M. Bedjanič)

SLIKA 4: Izlivni del desnega
pritoka Drtijščice, ki prinaša
domnevno manjše količine finega
sedimenta v strugo Drtijščice.
(Foto: M. Bedjanič)

BEDJANIČ, M., 2006. Ocena stanja populacije raka navadnega koščaka Austropotamobius torrentium v širšem vplivnem

11

območju odkopa Hudej-Ples v porečju Drtijščice, z oceno ogroženosti, presojo vplivov in predlogom omilitvenih ukrepov...

SLIKA 5: Potok Drtijščica je v svojem
zgornjem toku med Kandršami in
Drtijo ohranjen v pretežno naravnem
stanju. Struga je morfološko lepo
členjena in raznolika, s številnimi
elementi ohranjenega potočnega
ekosistema. Ob bregu ne manjka
spodjed in lukenj, v sami strugi pa je v
izobilju kamenja različnih velikosti in
oblik, kar je navadnemu koščaku zelo
po godu. (Foto: M. Bedjanič)

SLIKA 6: Naravno ohranjeni in
bogato strukturirani potoki v
hribovitem svetu so optimalno
bivališče navadnega koščaka.
Tudi potok Drtijščica v tem
oziru povsem izpolnjuje
ekološke zahteve vrste.
(Foto: M. Bedjanič)
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SLIKA 7: Rak koščak Austropotamobius torrentium je širom po Evropi ogrožen. Pri nas je zavarovan,
kot naravovarstveno prioritetna vrsta pa je uvrščen tudi na dodatka II in IV FFH direktive EU. Država
Slovenija je dolžna ohranjati njegova bivališča v naravnem stanju. (Foto: M. Bedjanič)

