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0. Povzetek
Predmet obdinskega podrobnega prostorskega nadrta (v nadaljevanju OPPN) je
prostorska ureditev dela obmoija urejanja VS 2/13 Bonifacija in sicer izgradnja 19-tih
obje6ov - vrstnih hi5 v treh stavbnih nizih, ki stopnicasto sledijo poteku TomaZiceve
ulice in pozidavi obstoje6ih vrstnih hii na juinem delu obmo6ja. Obmocje je v veljamih
prostorskih aktih 2e namenjeno stanovanjem in spremljajodim dejavnostim. Velikost
celotnega obmocja obdelave je 5.457 m'.

Okoljsko porodilo izdelano v okviru priprave OPPN je strokovno gradivo za celovito
presojo vplivov na okolje, v katerem so opredeljeni, opisani in ovrednoteni pomembni

vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo dlovekovega zdravja in
kulturne dediseine. Kljuene ugotovitve okoljskega poroeila so:

- Zrak in podnebje: Stanovanjski objekti bodo ogrevani z zemeljskim plinom in bodo
predstavljali nebistven vir emisij v zrak. Vptiv bo nebistven.

- Podzemne vode: Komunalna odpadna voda iz predvidenih objektov se odvaja v
meSanem sistemu in bo navezana na obstojede in predvideno sekundarno
kanalizacijsko omreije. Meteome odpadne vode se odvaja v sistem me5ane
kanalizacije. Ob upoStevanju veljavnih predpisov vplivov na kvaliteto podzemne
vode ni pri6akovati. Negativen vpliv je moien predvsem v primeru nesre6. Vpliv bo
nebistven.

- PovrSinske vode (poplavna obmo6ja): Obravnavano obmodje se nahaja izven
dosega poplave Qro in znotraj dosega poplave Qroo, v razredu majhne in deloma
srednje poplavne nevamosti. Ob izvedbi plana se poplavne razmere na Siriem
obravnavanem obmoeju ne spremenijo.
Gradnja je skladna s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah zaizvalaile dejavnosti
in posegov v prostor na obmodjih, ogroienih zaradi poplav in z njimi povezane
erozije celinskih voda in morja (Url.l. RS, 5t. 89/2008).
Kote pritfidij objektov so predvidene na 294,25 m.n.v. lzradunana gladina poplave
Qroo zna5a na obravnavnem obmo6ju OPPN 293.92 m n.m.. Ob izvedbi omilitvenih
ukrepov nadrtovani objekti v primeru nastopa poplav ne bodo ogroZeni, torej vpliv ne
bo bistven. Predvidene ureditve ne poslabiujejo poplavne vamosti okoliSki
obstojedim objektom. Vpliv bo nebistven ob upoitevanju opredeljenih omilitvenih
ukrepov.

- Rastlinstvo iivalstvo, habitatni tipi: Plan obsega obmodje urbanih povriin, kjer je
biodiveziteta majhna in se zavarovane vrste pojavljajo le izjemoma. Glede na to,
izvedba plana ne bo imela bistuenega vpliva na floro, favno in habitatne tipe. Vpliv
bo nebistven.

- Obrernenitev s hrupom: Predvideni objekti ne bodo predstavljali novega vira
hrupa, ki bi presegal predpisane mejne in kriti6ne ravni hrupa za lll. obmodje varstva
pred hrupom, v katerega obravnavno obmocje sodi.
Upo5tevajoc omilitvene ukrepe, je v bivalnih prostorih predvidenih objektov moZno
zagotoviti omejitev obremenitve s hrupom pod mejne vrednosti kazalcev hrupa. Z
umestitvijo ograje na rob Tbilisijske / Toma2i6eve ceste bodo v pritli-djih objektov
delno zagotovljene obremenitve s hrupom pod mejne vrednosti kazalcev hrupa za
najbolj izpostavljene objekte v pritlidju. V vi5jih etaZah je predlagano dodatno
zvi5anje izolativnosti fasadnih elementov. Vpliv bo nebistven ob upo5tevanju
opredeljenih omilitvenih ukrepov.

- Svetlobno onesnaZevanje: Obmocje OPPN bo razsvetljeno z javno razsvetljavo s
sistemom interne razsvetljave. Upoitevajod namestitev t.i. vartnih svetilk bo izvedba
plana pripomogla k doseganju ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk
vgrajenih v javno razsvetljavo. Z ustrezno umestitvijo svetilk bodo obremenitve s
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svetlobnim onesnazevanjem pod mejnimi vrednostmi za osvetljenost, ki jo povzroea

razsvetljava na oknih vaiovainih prostorov. Vpliv bo trajen in neposreden, toda ob

namestitvi ustreznih svetil nebistven.
- Elektromagnetno sevanje: Obremenjenost naravnega in Zivljenjskega okolja

zaradi izveOOe plana se ne bo bistveno povecala. Dolocila Uredbe o

elektromagnetnem sevanju v naravnem in iivljenjskem okolju (Uradni list RS, 5t'

70/96) so izpolnjena. Vpliv bo nebistven.

Presoja ugotovljenih vplivov na okolje in prostor ka2e, da sta obseg oz. stopnja vplivov

na ototle iorazmemo majhna. Obravnavani OPPN je ocenjen kot okoljsko sprejemljiv

ob upoitevanju omilitvenih ukrepov in nacinov spremljanja izvajanja plana, ki so

vkljudeni v odlok o OPPN.
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Obdilrki podrobni proctorski Doart ro del obmo{je uejanje VS 2/13 Bonlfrciie'
vrstne hise in veCstanovanjsld objekt ob TomaliCevi ulici - mnenie o uatrcznmti
okoljskega poruCila in oprejemliivosti vplivov izvedb€ phm ot okolie

Minishstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je v postopku c€lovite presoje vplivov na okolje za

OHinski podrobni prostorski naltt tt del obmoCja urejanja VS 2/13 Bonifacija, vrsn€ hi$e in
vedstanovanjski objelc ob Toma.Zidwi ulici dne I 1 . 6. 201 0 prejelo naslcdnje gradivol

- Obdinski podrobni prostorski rurlrt za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifaciia - dopolnjen
osnutek(City studio d.o.o., Et. naloge CS lOM, maj 2010),

- Okoljsko porodilo za ObCinski podrobni prostorski f&ft zt del obmoEja ureja{tj3 Yq Ul_3.
-Boniibciia(ProstbkoiadrtovanjeAle5lraiatar.s.p.ist.naio-ge26/10,mai20l0),.-.

- HidroloS*o-hidravlidna $tudiia vodnega reZima za del obmoCja urejanja VS 2t13 Bonifacija
(Intuniring za vode d.o.o., 5t. elaborata Bl7-fnyOS, maj 2010).

Minisrstvo za okolje in prostorje prejeto gradivo pregledalo in ugotovilo.naslednje:
- 

" 
t' .lr

l. Okoljsko poro&ilo je izdelano skladno'z zahtevami 'iz 6. 'dlena.'Ur(dbe o oko[iskem porodilu in
poaroOnej*em postipku celovite presoje vplivov izvedbe ilanov riaokolje (Ur.f. nS, ft. ZjIOS).

2. V skladu z 42. Clenorn Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, !t.39120OGZVO-I-UPB1, 49/0G
Aie0,66/06-odl. US, 33i0?-ZPNafrt, 70/0E-ZVO-|B in 108/09; v nadaljevanju ZVO) in 19.

dlenom Uredbe o okoljskem porodilu in podrobnej5em postopku celovite presoje vplivov izvedbe
planov na okolje (Ur. list RS, $r- 731'05) je bilo predmerno gradivo z dopisom Et. 35409-342t2009 z
dne 16. 6. 2010 posredovano v mnenje Agenoiji RS za okolje, Uradu za upravljaqie z vodami, ki pa
mnenja ni podala v zakonsko dolodenern roku.

3. Gradivo obsega tudi Hidmlo5ko-hidravliCno Studijo vodnega reLima za del obmolja urejanja VS
2/13 Bonifacija. Iz ttudlie jc razbrati, da bodo nadrtovane enostanovanjslqc in velstanovanjske
stavbe, umesdene v vetrjem delu na obmoije majhne poplavne nevarnodi (sedanje scrnje), v
manjBern delu pa v obmodje srednje poplavne nevarnosti. StuOila poOaja omilitvene ukrepe za

zmanj$anje poplavne ogrolenosti natrtovanih objektov, ki so povzcti tudi v okoljskem poroCilu.

Sktadno z Uredbo o pogojih in omejiwah za izvajanje dejavnosti posegov v prcstor na obmodjitu
ogrofunih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS St
89/08) je gradnja takih stavb dopustna na obmoljih majhne poplavne ogrotenosti. Na obmolju
sednje poplavne ogrofunosti paje gradnja dopusha v primeru, da gre za sravbe enake namembnosti
znotraj obstojedih naselij in kadar je mogode z izrzedfu omilitvenih ukrepov "ogotoviti, da vpliv
nadrtovanega posega ni bistven.



Glede na navedeno in skladno s prrdpisi bo ministrstvo v fazi predloga prostonkega akta od

pristojnega organa pridobilo mnenje o sprejemljivosti vplivov plana z vidika poplavne ogroZenosti.
Ministrstvo bo navedeno mnenje upoStevalo pri pripravi odloditve o sprejem lj ivosti vplivov plana na

okolje.

Mlnisrtrstvo z* okolje in prostor po preglcdu grndiva ugotavljr, da je Okoljcko porotilo zr Obiiuski
podrobni prurtonki nrlrt za del obmolje rreJanjr VS 2/f 3 Bonifacqia' vlttne hitre in
ve{stanovanjrki objekt ob Tomeiilevl ulici skladno g predpisi in se lahko jrvno rrtg e.

4. V skladu z42.tlenornZYO in 20. dlenom Uredbe o okoljskem porodilu in podrobnejlern postopku
celovite presoje vplivov imed;be planov na okolje ministrstvo podaja tudi mner{e o sprejemljivosti
vplivov izvedbe plana na okolje. Mnenju so priloZena mnenja miniskstev oz. orgsnizscij, pristojnih
za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin krajine, ali varstvo zdravja
ljudi ali varstvo kulturne d€diStine.

Ministrstvo za oko[ie in prostor ni prejelo mneojo Agencije RS zr okolig Urads zr upnvlianje z
vodami, z*to dokoudtregt mnerj* o spreJemljivosd vplvov plena na okofe ne morc podad. Mnenje
o sprejemljivosti vplivov plana bo ministntvo podalo v faei prcdloga prcstorrlregr ehr. Y predlog
odloke prootorslrcga eldr Be smioelno vkljrGi omilitvene ukrepe iz okolirhegn porcdih.

Skladno s ,{6. llenom ZVO in 20. dlenom Uredbo o okoljskem porolilu in'podrobnej$em poetopku
celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. list RS, St. 73105) je pipravljavec plana doEan y
dim vedji meri upoStevati mnenja ministrstev in organizacij in pripombe javnosti, plan ustrcano
spremeniti ali popraviti in ga poslati ministntvu v pobditev,

fir Ilil/, \tur-
mag. Veenr Kolar Ptaninli
Vodja Sektorjeze CPYO

t+
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l.

t.1

Uvod

Ozadje priprave okoljskega poro6ila

Predmet obdinskega podrobnega prostorskega nadrta (v nadaljevanju OPPN) je
prostorska ureditev dela obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija in sicer izgradnja 20-tih
objektov - vrstnih hii v treh stavbnih nizih, ki stopnidasto sledijo poteku Tomaiiceve
ulice. Nova pozidava je ume5cena na robu naselja enodruiinskih vrstnih in atrijskih hiS
na Ulici Malii Belideve.

Na pobudo investitoda Boninvest d.o.o. je Zupan Mestne obdine Ljubljana dne
28.11.2009 sprejel Sklep o zadetku priprave ob6inskega podrobnega prostorskega
na6rta za obmodje Bonifacija ob Tomaiidevi ulici (Uradni list RS, 5t. St. 90/2009). S
sklepom se je pricel postopek priprave OPPN, s katerim se bodo podrobneje
nadrtovale prostorske ureditve na obravnavanem obmodju. Sprejeti odlok o OPPN bo
predstavljal pravno podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja za predvidene
gradnje in ureditve.

Skladno z odlocbo Ministrstva za okolje in prostor (St. 35409-34212O09 z dne
28.12.2009) je za obravnavani OPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

4.2 Namen in vsebina okoljskega poro6ila

Okoljsko poroeilo je strokovno gradivo za celovito presojo, v katerem so opredeljeni,
opisani in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave,
varstvo dlovekovega zdravja in kultume dediSdine ter moZne altemative, ki upo5tevajo
okoljske cilje in zna6ilnosti obmo6ja, na katerega se plan nana5a Uredba o okoljskem
porodilu in podrobnejiem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje
(Uradni list RS, St. 7312005).

Celovito presojo vplivov na okolje je potrebno izvesti v postopku priprave plana,
progmma, nadrta, prostorskega ali drugega akta, katerega izvedba lahko pomembno
vpliva na okolje (40. 6len Zakona o varstvu okolja, Uradni list RS, 5t. 4112004,
20|2006).

Podlaga za izvedbo postopka je Uredba o okoljskem porodilu in podrobnej5em
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, 5t. 73/2005;
v nadaljevanju Uredba). Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odlocbo 35409-
342l2OOg z dne 28.12.2009, v kateri navaja, da je potrebno v postopku priprave in
sprejemanja OPPN za del obmoija urejanja VS 2/13 Bonifacija izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, saj plan pomembno vpliva na okolje, ni pa treba izvesti presoje
sprejemljivosti na varovana obmodja. V odlodbi je ugotovljeno, da predvideno obmocje
stanovanjske pozidave leii znotraj poplavnega obmodja redkih poplav. Glede na to, da
predvidena pozidava leZi v osrednjem delu obseinega poplavnega obmocja redkih in
katastrofalnih poplav in bi se z njo lahko 5e poslabiala poplavna vamost obstojedih
objektov, ministrstvo meni, da je za predmehi plan treba izvesti celovito presojo vplivov
na okolje. Posebna pozornost v okoljskem porocilu je zato namenjena presoji vplivov
na vode, v skladu z Uredbo in upoStevajoc znacilnosti plana, pa je smiselno obdelan
tudi vpliv na ostale relevantne okoljske sestavine.

OPPN za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Okoljsko porodilo za CPVO, maj 2010



1.
2.
3.

Sestavni deli okoljskega poroeila so:

Podatkio planu
Podatki o stanju okolja
Podatki o okotjstin citlin ptana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in

vrednotenje vplivov plana
4. Podatki o ugotovljenih vplivih plana in moZnih omilitvenih ukrepih
5. Ocena vplivov plana in vrednotenje
6. Predvideni nadini spremljanja stanja okolja v dasu izvedbe plana

7. Poljuden povzetek ugotovitev okoljskega poroiila z obrazloZitvijo

Osnovo za doloiitev obsega in vsebine predmetnega okoljskega porodila predstavljajo

izhodi5da, ki temeljijo na relevantnih zakonskih dolodilih. Na podlagi analize smemic in

podatkov o obstojecem stanju so v okoljskem porodilu obravnavani naslednji vidiki:

1. Zrak in podnebje
2. Podzemne vode
3. Povriinske vode (poplavna obmodja)
4. Rastlinstvo, iivalstvo, habitatni tipi
5. Obremenitev s hrupom
6. Svetlobno onesnaZevanje
7. Elektromagnetno sevanje

Vrednotenje posledic izvedbe plana na zdravje ljudi in kakovost iivljenja je vkljudeno
preko obdelave gornjih vidikov in povzeto v sklepnem poglavju.

Vplivi na zrak in podnebje ter vplivi svetlobnega onesnaZevanja so ocenjeni kot
nepomembni. Obdelani so zaradi presoje vplivov na dlovekovo zdravje v pristojnosti
Ministrstva za zdravje.

V okoljskem porodilu se ne obravnava naslednjih vidikov:
- Gozd: Ni posegov v sklenjene gozdne povr5ine. Obmo6je obravnavanega posega je

po namenski rabi v veljavnem prostorskem planu opredeljeno kot obmodje
stanovanj in spremljajoEih dejavnosti. Na obmocju je drevesna vegetac'tja, vpliv je
smiselno obdelan v okviru poglavja "rastlinstvo, Zivalstvo, habitatni tipi".

- Kmetijstvo in kmetijska zemlji56a: Ni posegov v kmetijska zemlji5da.
- Varovana obmo6ja: Ni posegov v varovana obmodja, naravne vrednote, ekoloiko

pomembna obmocja in obmo6ja Nature 2000, prav tako teh obmo6ij ni v bliiini
obravnavanega obmodja OPPN.

- Kakovost krajine: Ni posegov v naEvno ali kultumo krajino, obravnavano obmocje
se nahaja znotraj obmoeja poselitve.

- Kultuma dedi5cina: Ni posegov v obmodja in objekte kulturne dedi5dine, njihova
vplivna obmodja ali obmo6ja vidnega vpliva. lz dopolnilnih smernic Ministrswa za
kulturo izhaja (St. 35012-217lzolgn, 10.5.2010), da predhodne arheoloSke
raziskave v okviru priprave plana oziroma postopka CPVO niso zahtevane.
Ministrstvo za kulturo izvedbo teh raziskav priporoda. V koliko se bo investitor v tazi
priprave prostorskega akta za izvedbo teh raziskav odlodil, se bo obravnava
kulturne dedi5Cine vkljucila v okoljsko porodilo v naslednjih fazah priprave.

- Ravnanje z odpadki: Ne gre za prostorsko ureditev, ki bi zahtevala posebno
ravnanje z odpadki in poslediCno lo6eno presojo. Naiin ravnanja z odpadki so v
skladu z Uredbo in priporo6ili delavnice "Problematika prebivalcev in zdravja v
okoljskih porccilih in postopku celovite presoje vplivov na okolje"
(http:l/www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat-za_okolje/celovita_presoja-v
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plivov_na_okolje, 2010) opredeljeni v poglavju ll.7 Predvidene emisije, odpadki in
ravnanje z njimi.

t.3 lzhodi56a priprave okoljskega poroeila

1.3.1 ZakonskaizhodiSEa

Okoljsko porocilo je izdelano na podlagi in v skladu z:
- Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 41104, 171C6,20106,28/06 Skl.US: U-l-

51/06-5, 39/06-UPB1,49106-ZMetD,66106 Odl.US: U-l-51106-10, 1121C€' Odl.US: U-
l-40/06-1 0, 33/07-ZPNaaft , 57 |OB-ZF O- 1 A, 70/08, 1 08/09) ;- Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni listRS, 5t. 78106, 72107, 32109);

- Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejSih vplivov izvedbe plana,
programa, nadrta ali drugega sploSnega akta in njegovih sprememb na okolje v
postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni listRS, $t. 9/09);

- Uredbo o okoljskem porodilu in podrobnejiem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Uradni listRS, 5t. 73105).

1.3.2 Podlage za izdelavo okoljskega poroiila

Presojane prostorske ureditve so povzete po gradivu:
- Obdinski podrobni prostorski na6rt za del obmodja urejanja VS 2113 Bonifacija,

Dopolnjeni osnutek, City Studio d.o.o., Ljubljana, 5t. naloge CS 1004 - 09, april
2010.

Podlage za presojo vplivov na posamezne okoljske sestavine so navedene znotraj
posameznih poglavij.

1.3.3 Alternativnere5itve

Alternativne reiitve v skladu s sklepom o zacetku priprave ob6inskega podrobnega
prostorskega nacrta za obmoeje Bonifac'lja ob TomaZidevi ulici (Uradni list RS, 5t.
90/2009) niso bile predvidene in obravnavane. Alternativne reiitve v smislu
predlaganih omilitvenih ukrepov niso smiselne.

Pri presoji je upoStevana moZna rekonstrukcija obstojecega Stirikrakega kriiisca
Tbilisijska - Tomaiiceva ulica v enopasovno koino kriZi5de. Sama rekonstrukcija
kriZiSea ni predmet tega OPPN in OP.
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1.3.4 Smernice nosilcev urejanja prostora

Pri izdelavo OPPN in OP so bila upostevana mnenja in smemice sledecih nosilcev
urejanja prostora:
- Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z

vodami, Oddelek obmodja srednje Save (5t. 35001-72912009-4 z dne: 12.2.2O1O).
- Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana mesto (it. 6155/2009 z dne:

5.'t2.2OO9).
- Ministrstvo za kulturo (it. 35012-217 12009/4 z dne: 8. 1.201 0).
- Ministrstvo za kulturo, dopolnitev smemic (it 35012-21712OO917 z dne: 10.5.2010).
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Und za civilno obrambo

(51. 350-453/2009- z dne: 3.12.2009).
- Ministrstuo za obrambo, Uprava RS za za56ito in reievanje (51. 350-454/2O09-2 z

dne:22.12.2O09\.
- Zavod RS za varstvo narave, Obmodna enota

dne: 10.12.2009).
- Energetika Ljubljana, Oskrba s plinom

SOOOI l0€,O3l223O44 z dne; 23. 1 2.2009).
- Energetika Ljubljana, Daljinski sistem oskrbe s toploto (5t.

3533RDVC//625O7 1 109 | | 50-5000//0603/223045 z dne: 23. 1 2.2009).
- Mestna obdina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in

promet (51. 3505-35/2009-21 BJ z dne: 31.12.2009).
- Snaga javno podjetje d.o.o. (51. MR-OO/2098 z dne: 8.12.2009).
- Telekom Slovenije (5t. 38/03-BS/1 491 -13491 1 -2009 z dne: 27 .1 ?O1O).- Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o., (5t. KA2O91972KS z dne; 11.12.2OO9).
- Javno podjetje Vodovod - Kanalizacija d.o.o. (51. VO2091454MBB z dne:

09.12.2009).

Posebnosli v zvezi z upoitevanjem so navedene po posameznih obravnavanih vidikih.

1.3.5 Okoljskicilji in kazalci stanja okolia

Pri doloditvi ciljev celovite presoje in kazalcev stanja okolja so upoitevani obdinski
prostorski aKi:
- Dolgorodni plan ob6in in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2OOQ za obmodje

Mestne obdine Ljubljana (Uradni list SRS 5t. 11/1986, Uradni list RS, 5t. 2311991,
71t1993,62t1994,3311997,72fi958,13/1999,28t1999,4111999,79/1999,98/1999,
31t2000, 36/2000, 59/2000, 75t2000, 37t2001, 6312002, 5212003, 7012003 -
odlodba US, 64/2004, 69/2004);

strate5ki dokumenti:
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (Uradni list RS, 5t.

2/06);
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, 5t. 76104);

ter zakoni in na njihovi podlagi izdani podzakonski akti:
- Zakon o prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, 5t. 3312OO7, 7O(2OO8-ZVO-1B,

1 08/2009, 80/201 O-ZU PU DPP);
- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, 5t. 4112004, 1712ffi, 2A12006,28nO06

Skl.US: U-l-51/0S5, 39/2006-UPB1,49t2O6-ZMetD, 66/2006 Odl.US; U-l-51/06-

Ljubljana (51. 3-ll-921/2-O-09/AG z

(5t. 3519RP86//625072109/154-
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10, 112|2OOG Odl.US: U-l-40/0G10, 33/2007-ZPNaert, 57I2@8-ZFO-1A, 7O|2OO8,

108/2009);
Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Uradni list RS, 6t. 56/1999 (31/2000
popr.), 11O(2OO2-ZGO-1, 11912002, 22t2oO3-UPB1, 41t2O0/,, srct2O0/,-UPB2,
6112006-ZDru-1,6312007 Odl.US: Up-395/06-24, U-l-641O7-13, 11712007 Odl.US:
U -l-7 6l 07 -9, 3212OOB Od l. US : U- | -386/06-32, 8/20 1 O-ZSKZ-B) ;

Zakon o varstvu kultume dediSdine (ZVKD-1; Uradni list RS, St. 16/2008,12312OO9);
Zakon o vodah (Uradni list RS, 5t. 67/2002, 11O|2OO2-7GO-1, 2l20%-7J:drl-4,
4 1 | 200 4-ZV O - 1, 57 | 2Q08) ;
Zakon o kmetijskih zemljiSeih Gj<Z) (A<Z) (Uradni list RS, St. 59/1996, 31/1998
Odl.US: U-l-340/96, 1/1999-ZNIDC,s4l2}O0-ZK.rtie, 68/2000 Odl.US: U-l-26/97-8,
27 l2OO2 Odl. US; U-l-266198-72, 58/2002-ZMR- 1, 67 l2OO2, 1 1 O l2OO2-ZUreP-1
(812003 popr. ), 1 1 0120 O2-ZGO- 1, 3612003, 55/2003-U PB 1 ) ;

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, St. 30/1993, 13/1998 Odl.US: U-l-53/95, 2411999
Skl.US: U-l-51/95, 56/1999-ZON (31/2000 popr.), 67120O2,'I10(2OO2-ZGO-1,
112n}CE Odl.US: U-l-40/06-10, 115/2006, 11Ot2oO7, 61l291o Odl.US: U-l-771O8-
14);

- Pravilnik o podrobnejSih merilih za zagotavljanje okoljske Skode (Uradni list RS, 5t.

4612OO9);
- Uredba o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnej5ih vplivov izvedbe plana,

programa, nadrta ali drugega sploinega akta in njegovih sprememb na okolje v
postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, 5t. 9/2009);

- Uredba o okoljskem poroiilu in podrobnejSem postopku celovite presoje vplivov
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, St. 7312005);

- Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje
(Uradni list RS, 5t. 78/2006, Ur.l. RS, st.72l2AO7,32/2009);

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe plenov in posegov v naravo na
varovana obmocja (Uradni list RS, 13012004,53/2006, 3812010).

Upo5tevana so tudi mnenja in smemice nosilcev urejanja prostora. Relevantni cilji,
izhodi5da in kazalci so navedeni v posameznih poglavjih okoljskega poro6ila.

1.3.6 Metode ugotavliania in vrednotenia vplivov

Metoda opredelitve obstojedega in predvidenega stanja okolja je razvidna pri obravnavi
vsake okoljske sestavine posebej. Obravnava je izdelana na podlagi terenskih ogledov,
javno dostopnih podatkov, Studij narodnika, pridobljenih smernic in strokovnih izkuSenj.

V okoljskem poroOilu so opredeljeni pomembni vplivi na okolje. Ti vplivi so lahko:
neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratko-, srednje- ali dolgorocni, trajni ali
zacasni. Vplive izvedbe plana so ovrednoteni na podlagi posledic plana na okoljske
cilje plana z uporabo m€ril vrednotenja predpisanih z Uredbo o okoljskem porodilu in
podrobnej5em postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list
RS, 5t. 73/OS) v naslednjih velikostnih razredih (kriteriji so navedeni po posamemih
sestavinah):
A - ni vpliva/pozitiven vpliv
B - nebistven vpliv
C - nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)
D - bistven vpliv
E - unicujod vpliv
X - ugotavljanje vpliva ni mo2no
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Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi
izvedbe plana na uresnidevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri demer se z B ocenjujejo
nebistveni vplivi (brez omilitvenih ukrepov); s C pa vplivi, ki se dosegajo ob
upoStevanju omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana velikostnega razreda D
in E pomenita, da vplivi izvedbe plana za uresnidevanje okoljskih ciljev niso
sprejemljivi.

Neposredni vplivi izvedbe plana imajo neposredne ueinke na izbrana merila
vrednotenja. Daljinski vpliv se ugotavlja, de se s planom na6rtuje poseg v okolje z
vplivi, ki so posledica izvedbe plana in se zgodijo oddaljeno od posega v okolje. Po
easu trajanja lahko loeimo kratkotrajne vplive (preteZno v 6asu gradnje) in
dolgotrajne/trajne (preteZno v casu ob ratovanja).

V primeru Bkodljivih vplivov nairtovanega plana je bila preverjena moinost omilitve
Skodljivih vplivov ter navedeni ustrezni omilitveni ukrepi. Za posamezen ukrep je
navedena izvedljivost, izvajalec in nadzor.

1.3.7 Kumulativni in sinergijski vplivi

Nova pozidava upoiteva rezervat za moino rekonstrukcijo obstojecega Stirikrakega
kriiiSca Tbilisijska - Toma2iieva ulica v enopasovno kro2no kriii3ce. Rekonstrukcija
kriZiSda ni predmet tega OPPN. Obstoje€e zelene povriine, ki leiijo v promehem
rezervatu kroii5ca, bodo ohranjene do izvedbe predvidene prometne ureditve. Moina
rekonstrukcija in s tem predvideni vplivi so obravnavani v okviru poglavja "Obremenitev
s hrupom".

Obmodje predvidenega OPPN sodi v vplivno obmodje DPN za zagotavljanje poplavne
vamosti JZ dela Ljubljane. Predvideni vplivi in ukrepi so obravnavani v poglavju
"Povr5inske vode". Z ukrepi v okviru zgoraj omenjenega DPN se bo zagotovila
poplavna vamost stanovanjskih objektov v okviru obravnavanega OPPN.

Dolodila obdinskega prostorskega nacrta v pripravi (Odlok o izvedbenem prostorskem
nadrtu Mestne obdine Ljubljana, Dopolnjeni osnutek ll, december 2009) v
obravnavanem obmocju glede na veljavni plan ne dolocajo sprememb, ki bi jih bilo
treba upoitevati pri presoji vplivov.

Na Sir5em obmo0ju obravnavanega plana ni predvidenih drugih planov ali prostorskih
ureditev, ki bi narekovali posebno obravnavo kumulativnih in sinergijskih vplivov.

t.4 Opozorila o poteku izdelave okoljskega poroeila

Priprava okoljskega porodila v fazi dopolnjenega osnutka OPPN je potekala brez
posebnosti.

Ureditvena situacija v prilogah OPPN (povr5inske vode - poplavna obmoija in
obremenitev s hrupom) je iz taze delovnih gradiv z maja 2010. Kasneje je priSlo do
manjie spremembe ureditvene situacije, kar pa ne vpliva na rezultate presoje in
opredeljene omilitvene ukrepe s teh dveh vidikov.
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ll. Podatki o planu
(podatki o planu so povzeti po gndivu Obdinski podrobni prcstorski natrt za del
obmoEja urcjanja VS 2/13 Bonifacija, dopolnjen osnutek, CiU Studio d.o.o., Ljubljana,
5t. naloge CS 1004 - 09, apfl 2010 - delovna gndiva)

ll.1 Gilji in opis plana

Z OPPN so dolo6ene usmeritve v zvezi s prostorskimi ureditvami ob6inskega pomena,
izgradnjo izgradnja 19tih objektov - vrstnih hiS v treh stavbnih nizih kot nadaljevanje
obstojede pozidave Toma2ideve ulice, ter pogoji in merila za njihovo izvedbo. OPPN
doloca:
- obmocje podrobnega nadrta,
- arhitektume, krajinske in oblikovalske re5itve prostorskih ureditev;
- nadrt parcelacije;
- etapnost izvedbe prostorske ureditve;
- re$itve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dedi5dine;

reiitve in ukrepe za varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave;
reiitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesreiami,
vkljucno z varstvom pred poiarom;
pogoje glede prikljudevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno
javno dobro;
program opremljanja zemljiSt za gradnjo ter
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.

ll.2 Obmocje plana

Ureditveno obmocje podrobnega naerta se nahaja v Ljubljani na Vi6u, med
TomaZidevo in Tbilisijsko ulico ter Ulico Malci Beliceve.

Obmodje obsega parcele v katastrski obcini Vic s parcelnimi Stevilkami: 1633114 del,
1633/16 del, 1866/1 del, 1866/6 del, 1866/15, 1866/16, 1866/70, 1ffi6n1, 1866n2,
1866/73, 1866180 del, 1866/81 del,2O27l1 del,202711O del,2O27l11 del. Velikost
celotnega obmocja obdelave je pribliZno 5.457 m2.

ll.3 Doloditev namenske rabe

Obmocje obdelave se nahaja v ureditvenem obmocju mesta Ljubljane, ki se urela z
dolgorocnim planom obcine in mesta Ljubljane za obdobje 1986 - 2OAO za obmocje
Mestne obdine Ljubljana (Uradni list SRS 5t. 11/86, Uradni list RS, St. 23191,71193,
62t94, 33t97,72t98, 13/99,28t99, 41t99,79t99,98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75100,
37101,63102,52103,7O1O3 - odlodba US, 64/04, 69/04).

Obmodje urejanja VS 2113 Bonifacija je namenjeno stanovanjem in spremljajo6im
dejavnostim. Ureja se z Odlokom o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za
plansko celoto V2 Tmovo TrZaSka cesta (Uradni list SRS, 5t. 6/88, 18/88 in Uradni list
RS, 5t. 40t92,3t93,5/93, 11/95, 40t57,52t97,65/98, 60/99, 63/99, 60/01, 85/02 -
odlodba US, 89/02, 791M,98108 - obvezna razlaga,54/09 in 69/09), po katerem je v
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morfoloski enoti 3A12, dopusha gradnja objekta poslovne dejavnosti osnovne preskrbe
(trgovina, gostinski lokal) in ureditev parkovne povriine, v skladu z regulacijskimi
dolodiliz dovozom s Tomaii6eve ulice.

V 6asu od uveljavitve PUP je bil neposredni bli2ini zgrajen trgovski objekt Interspar, ki
pokriva pohebe po trgovskih in gostinskih storitvah na obravnavanem obmo6ju,
predpisanega programa ni ved smiselno ohranjati.

Obravnavano obmoeje bii ob jugozahodnem delu kriZi56a Tomaiiceve in Tbilisijske
ulice in je nezazidano stavbno zemliiSce, v naravi delno travnik, delno zara$Ceno z
drevjem. Preko zemljiSda poteka fipot od Tomaii6eve ulice protijugu skozi naselje
Bonifacija.

Predvidena pozidava nadaljuje oz. zgoidr.rje obstojeco pozidavo. S planom se
namenske rabe prostora ne spreminja.

Slikal: Obmo6Je plana s prikazom namenske rabe prostora (vir; Dolgoroff$ plan obiine in mesta

Ljubljane za oMobje 1986 - 2000, dopolnjen 2009)

Gleda na dejansko rabo je obmo6je opredeljeno kot pozidana in sorodna zemlji6da.
(MKGP,2009)
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ll.4 Podatki o na6rtovanih posegih

Ureditveno obmo6je OPPN je veliko pribliZno 5.457 m2 in je nezazidano stavbno
zemljiSee. Povriinski pokrov tvori preteino drevesna vegetacija. Najviija dopustna
etaZnost je P+2.

Obmodje OPPN je razdeljeno na osem prostorskih enot P1, P2, P3, 21,72, Z.3, 24 in
C1:

P1,P2, in P3 - povrSine, namenjene gradnji vrstnih
povriin;

hiS in pripadajodih zunanjih

peipoti, otroskega igriSda inz1

z2

z3
z4
c1

- povrSine, namenjene ureditvi javne
zelenih povr6in;

- povrSine, namenjene ureditvi zelenih povrSin med obstojedo in novo
zazidavo ter povriine obstojede transformatorske postaje;

- povniine, namenjene ureditvi parkiri5d v zelenju ob Tomaiidevi ulici;
- povr6ine zasebnega vrta obstojede vrstne hiSe na Tbilisijski ulici 74a;
- povriine, namenjene ureditvi prikljudka na TomaZidevo ulico.

Nova pozidava je zasnovana v treh stavbnih nizih, ki stopnieasto sledijo poteku
TomaZiceve ulice. Stavbni nizi so prekinjeni s peipotmi, ki nove stanovanjske objekte
navezujejo na 5ir5o okolico in omogodajo dostop do vrtov.

Dovoz za motorna vozila je predviden s cestnim prikljuckom na Tomaiicevo ulico v
prostorski enoti C1. Motomi promet se bo odvijal po cestnem prikljuEku in intemih
dovozih v prostorskih enotah P1 in P3. Sirina cestnega prikljuika in intemih dovozov je
3,20 m. Ob dovozih je urejena povriina za peSce in kolesarje Sirine 2,4 m. Povriine za
motorni in pes promet so enotno urejene kot poljavni odprti prostor, ki je namenjen za
dovoz in dostop do novih objektov ter za igro in druZenje novih prebivalcev. Dovozi se
slepo zakljudrl-o. Obradaliide je urejeno v prostorski enoti 22 na povr5inah za dovoz do
TP.
Do transformatorske postaje se uredi najmanj 3,50 m Sirok dovoz preko poglobljenih
robnikov z internega dovoza v prostorski enoti P1.

Za potrebe nadrtovanih objektov bodo zagotovljena parkima mestia na nivoju terena, ob
upo5tevanju kriterijev: 2 parkimi mesti na vsako novo stanovanjsko enoto ali 1 parkirno
mesto na 30 m' bruto tlorisne povrSine za druge storitvene, upravne in pisarni$ke
dejavnosti.
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Preglednica 1: Opis predvidenlh ureditev po prostorkih enotah.

Na severni strani zahodnega stavbnega nizaje predvidena ureditev skupne funkcionalne
povr5ine, ki omogoca dovoz in dosiop do posameznih objektov. Dovozje navezan na cestni
prik[udek na TomaZidevo ulico C1,

Med dovozom in vrstnimi hiSamije predvidena ureditev pripadajodih parkirnih mest vrstnih hir

in interna pe5pot, ki omogoda dostop do objektov.

Zasebne odprte povr$ins so zasnwane na severni in juZni strani objektov. Na severni strani r

manj5e in namenjene dostopom, na juZni strani so namenjene ureditvi vrtov s pritlidnimi

lopami. Na juZni skani parcel poteka interna pe5pol ki omogoda dostop do vrtov. Obe interni
pe$oti sta prikljudeni na javno pe$pot v prostorski eno$ 21.

V osrednjem stavbnem nizu so do petih objektov (9, 10, 11, 12 in 13)
predvideni na severni shani s ceshega prikljudka na TomaZicevo ulico C1. Zasebne odprte
povr6ine so predvidene na severni in juini strani na$tetih objektov. Na severni strani so
namenjene parkiranju in dostopom, na juini strani zas€bnim vnovom. Dovoz in dostop do
objekta 14 je urejen z obstojedega priklju6ka na Tbilisijsko ulico na iuZni strani obnncja OPPI

Dostop do vrtovje moZen po interni pe5poti, ki poteka po vzhodnem robu in po sredini
enote. Ob intemi za kolesa.

in dovozi urejeni s skupne funkcionalne
povr$ine na severni strani, ki se navezuje na cestni prikljudek na Tomazicevo ulico C'|.
Zasebne dprte povriine so predvidene na severni in juini strani objektov. Na severni shani
zasnov€ne pod konzolnimi previsivrstnih hii in so nanrenlene dostopom in parkiranju, Na jui
sbani so urejeni zasebni vrtovi. Dostopi do vrtov so predvideni z obstojedega prikljudka na

Tbilisijsko ulico na juZni strani obmocja OPPN.

V prostorski enoti 21 je predviden deljavne pe$oti, ki povezuje obmoije OPPN s sosednjim

obmodji. Predvidena je rekonstrukcija obstojeie pe5 povezave med javno potjo in Ulico Maldi
Belideve. Na juinem delu proslorske enote 21 je ob poti predvidena zelena povrSina z
otroSkim
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Obstojede zelene povrSine z grmovnicami na zahodnem delu obm@a OPPN je
treba ohraniti. Na sevsrnem delu prostorske enoteje predvidena nova pespot med obstojedir
prikljudkom na Ulico Maldi Beli6eve in dovozom v prostorski enoti P1. Na owednjem delu
proslorske enote 22 je predvidena ohranitev obstojedega objekta transformatorske postaje.

Dovoz do TP je urejen preko dovoza v prostorski enoti P1 ,

V prostorski enotije dopustna ureditev parkiri5da v s prikljudkom na TomaZievo ulicr
ali s na dovoz v

Ohranijo se zelene povrSine,

Prikljudek na TomaZidevo ulico je zasnovan robnika v hodniku za pe5ce
Omogoca prikljudevanje v / iz vseh smeri voZnje za osebna, tovorna, komunalna in
intervencijska vozila. Na zahodni strani prikljudka je predvideno zbkno in odjemno mesto za
komunalne
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Slika2r PrikazobmodjaOPPN,merilol:3000 podlogaDOF5,GURS(vir Obiinski podrobni prostorski nacrtzadel obmodjaurejanlaVS2/l3Bonifacija,dopolnjen
osnutek, City Studio d,o,o., Ljubljana, it. naloge CS 1004 - 09 april 201 0)
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ll.5 Obdobje izvajanja plana

V obmo6ju OPPN je gradnjo objektov s pripadajodo zunanjo ureditvijo ter prometno,
komunalno in energetsko infrastrukturo moino izvajati fazno, v zakljudenih etapah.

Zakljucena etapa je gradnja objektov z vso pripadajodo zunanjo ureditvijo in zunanje
ureditve:
- v posamezni prostorski enoti P2 ali P3;
- v prostorski enoti Pl je lahko gradnja objektov 5t. 1 in 2 predmet locene etape.

Posamezne etape se lahko izvajajo tudi sodasno.

Pogoja za izdajo uporabnega dovoljenja za objekte v prostorskih enotah P1, P2 in P3
sta izvedba cestnega prikljueka na Tomaiicevo ulico v prostorski enoti C1 in ureditev
poti in igriSda v prostorski enoti 21, razen navezave poti v skrajno juinem delu do ulice
Malci Beliceve. lzvedba posegov v prostorskih enotah 72, Z3 in 24 ni pogoj za izdajo
zgoraj navedenega uporabnega dovoljenja.

Pridetek gradnje je predviden v 1.2O11.

ll.6 Potrebe po naravnih virih

V dasu gradnje bodo uporabljeni naslednji naravni viri (predvidena je t.i. klasicna
gradnia, eventualno montaina gradnja):
- les (za izdelavo lesenih konstrukcij, opaZev),
- mineralne surovine (zaizdelavo opeke, mavdno vlaknenih plo5d, betonskih estrihov,

kritine, nasutja, utrjenih povriin in drugih z gradnjo povezanih izdelkov) in
- vode (v razlidnih fazah gradnje).

V casu obratovanja bodo uporabljeni naslednji naravni viri:
- zemeljski plin (za ogrevanje / opomba: moina je tudi izvedba toplotnih drpalk)
- voda (za zagotavljanje pitne vode)

Podatki o kolieini in izvoru teh virov niso znani.

,1.7 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi

Emisije v zrak

Predvidena ureditev v okviru OPPN ne bo predstavljala vedjega vira emisij v zrak, saj
bodo objekti predvidoma ogrevani z zemeljskim plinom. Objekti bodo prikljuceni
nizkotladno distribucijsko plinovodno omreZje z delovnim tlakom 100 mbar preko
glavnega distribucijskega plinovoda N22010 DN150 v juinem plodniku Tomaiideve
ulice.

Plinovodno omreZje in notranje plinske napeljave bodo izvedene v skladu s
Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omreije zemeljskega plina za
geografsko obmodje Mestne obtine Ljubljana (Uradni list RS, 5t. 65/07), Pravilnikom o
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tehnidnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrievanje plinovodov z najvi5jim
delovnim tlakom do vkljudno 16 barov (Uradni list RS, St.26102 in 541O2), Splo5nimi
pogoji za dobavo in odjem zemeljskega plina iz distribucijskega omrelia za geografsko
obmoeje Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, gt. 25108) in Tehnicnimi zahtevami za
graditev glavnih in prikljudnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, Energetika
Ljubljana, d.o.o., kar bo zagotovilo ustrezno obvladovanje emisij v zrak.

Kot opcija je dopustno ogrevanje s toplotno 6rpalko. V tem primeru emisij v zrak na
obmodju plana ne bo.

Emisije v vode

Odpadna komunalna in padavinska voda s cest in utrjenih povoznih povr5in iz obmodja
OPPN se bo odvajala v meSanem sistemu in bo navezana na obstojeie in predvideno
sekundamo kanalizacijsko omreZje, ki poteka po obodnih cestah.

Emisije hrupa

Predvidena prostorska ureditev ne predstavlja posebnega vira hrupa. Hrup bo omejen
na dasa gradnje.

Elektroma gnetno seva nje

Zaradi izvedbe plana bo potrebno nekatere kablovode v okolici TP premakniti in izdelati
nov NN kablovod za napajanje novozgrajenih hiS. Zaradi tega se elektromagnetno
sevanje zaradi izvedbe plana ne bo povedalo, priSlo bo le do prerazporeditve obmodij s
povedanim sevanjem.

Odpadki in ravnanje z njimi

V obmoeju OPPN ni objektov, predvidenih za odstranitev. Vi6ke materiala ob gradnji
(izkopih), se odvaZa na deponuo inertnega materiala oz. ponovno uporabi. Pri izvajanju
del so pridakovani odpadki gradbenega lesa, embalaZa gradbenega materiala in
kartona ter ostanki razlidnega gradbenega materiala. Tovrstne odpadke se bo zbiralo in
oddajalo v predelavo oz. zbiranje odpadkov poobla5cenim organizacijam.

Na obmocju Mestne obdine Ljubljana je urejeno zbiranje, odvoz in odlaganje
komunalnih odpadkov prek za to pristojnega javnega podjetja. Zbiranje, odvaZanje in
odlaganje odpadkov v MOL opravlja javno podjetje Snaga d.o.o. Sistem zbiranja
odpadkov, ki ga uveljavljajo v Snagi d.o.o. na obmo6ju MOL temelji na kombinaciji
prinaSalnega sistema in zbiranju odpadkov od vrat do vrat.

Zbirno in odjemno mesto za komunalne odpadke za vse objekte v obmoiju OPPN je
predvideno na zahodni strani cestnega prikljudka na Tomaiidevo ulico v prostorski
enoti C1. Zbirno in odjemno meslo se urediti v skladu s predpisi o javni sluZbi zbiranja
in prevoza komunalnih odpadkov.
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lll .

ilt.1

Obravnava po sestavinah okolja

Zrak in podnebje

lll.1.1 Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi5da

- Zakon o ratifikaciji Okvime konvencije Zdruienih narodov o spremembi podnebja
(Uradni list RS, it. 59/1995)

- Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola (Uradni list RS, itt 17n0O2)
- Uredba o iveplovem dioksidu, duiikovih oksidih, delcih in svincu v zunanjem zraku

(Uradni list RS, St. 5212A02, 1 8/2003, 41 nOO4 ZV A-1, 121 120f6)
- Uredba o ukrepih za ohranjanje in izboljianje kakovosti zunanjega zraka (Uradni

list RS 5t. 5212OO2,41{2OU-ZVO1)
- Uredba o ozonu v zunanjem zraku (Uradni list RS, 5t. 8/2003, 41120C4 ZVO-1)
- Uredba o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Uradni list RS, 5t.

52t2OO2, 41 t2004 ZVO-1 )
- Sklep o dobeitvi obmocU in stopnji onesnaienosti zaradi Zveplovega dioksida,

du5ikovih oksidov, delcev, svinca, benzena, ogljikovega monoksida in ozona v
zunanjem zraku (Uradni list RS, Et.72l2OOg)

- Uredba o mejnih, opozorilnih in kritidnih imisijskih vrednostih v zraku (Uradni list
RS, 5t. 7311 994, 52t2002)

- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini Studije izvedljivosti altemativnih sistemov
za oskrbo stavb z energijo (Uradni list RS, St. 35/2008)

- Pravilnik o ueinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, 5t. 5212010)

Ostala izhodi5Ca in viri

- Kakovost zraY,a v Sloveniji v letu 2008. 2009. Ljubljana, Agencija RS za okolje.
- Ocena onesnaienosti zraka z SO2, NO2, delci PM10, svincem, CO, benzenom,

teZkimi kovinami (As, Cd, Hg, Ni) in policiklidnimi aromatskimi ogljikovodiki v
Sloveniji. September 2009. Ljubljana, Agencija RS za okolje.

- Preliminamo poroeilo projektov AIRPECO in PEOPLE. 2@4. Ljubljana, Agencija
RS za okolje.

- Rezultati meritev okoljskega merilnega sjstema Mestne obdine Ljubljana, strokovno
poro6ilo. Elektroin5titut Milan Vidmar, St. porodila: EKO 4247. December 2009.
Ljubljana, MOL.

Okoljski cilji in kazalci stanja okolja

Okoljeki cilii
1. I Ohranianie obstoie6e kvalitete zraka. Viriemisij v zrak.
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Razrcd vpliva Kritsl
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

lzvedba plana ne vpliva na kakovost zraka ali nanj celo
pozitivno vpliva.

B - nebistven vpliv lzvedba plana minimalno vpliva na kakovost zraka,
koncentracije onesnaZeval glede na obstojece stanje v zraku
ostaneio nespremeniene.

C - nebistven vpliv
pod pogoji

lzvedba plana vpliva na kakovost zraka, vendar so moZni
omilitveni ukrepi (koncentEcUe onesnaZeval v zraku ostanejo
nespremenjene glede na obstojede stanje ob izvedbi
omilituenih ukrepov).

D - bistven vpliv Koncentracije onesnaieval se povedajo glede na obstojece
stanie.

E - unidujof vpliv Koncentracije onesnaieval se bistveno pove6ajo glede na
obstoiede stanie.

X - vplivov ni moino oceniti

Merila vrednotenja vplivov plana

lll.1.2 Stanje okolja

111.1.2.1 Klima

Vreme v Ljubljani doloca lega mesta v obseZni kotlini, ki jo obkroZata predalpski in
kraSki svet. Predvsem pozimi je znadilen pojav t.i. lemperatumega obrata, pri katerem
se hfadnej5i in vla2en zrakzadritip v ni2jih plasteh. Poletije vreme v mestu bolj pod
vplivom sredozemskih zracnih tokov, zato so poletja sondna in razmeroma topla. Na
vetrovne Ezmere v Ljubljanski kotlini na obmocju mesta Ljubljana soudinkujejo reliefne
znadilnosti oZje in 5ir6e okolice (usmeritev vetrov po dolinah), urbanizacija (obseg in
na6in pozidave) in stratifikacijaozra$a. Dolgoletno povpre6je (1961-1990, ARSO-HMZ)
kaZe, da sta v povpre6ju najpogostej5i smeri vetra severovzhod (26,20/o) in jugozahod
(18,2Vo1, pomembni deleZ imajo tudi vzhodni in jugovzhodni zradni tokovi- Ostale smeri
so po pogostosti pojavljanja pod 5olo. lz tega je razvidno, da poteka splo5na prevetritev
ob vseh vremenskih stanjih vzdolZ osi severovzhod - jugozahod. Pogoji za izmenjavo
zraka so zaradi visokih zgradb zelo omejeni. Hrapavost povriine namred bistveno
reducira hitrost vetra, prezra6evanje in menjavo zraka. Ponodi prevladuje nizka hitrost
vetra pri preteino sevemi in vzhodni komponenti izravnalnega toka oz. termidno
inducir:anih vetrov. Tudi s sondainimi meritvami so dokazali dotok zraka iz okolice proti
srediSdu mesta. Zaradi visoke pozidanosti povriin in nodnega pregretja je povedana
vertikalna izmenjava zraka.

lll.1 .2.2 Kakovost zraka

Ljubljana spada po evropskih merilih med manjia mesta, ne glede na to pa se soo6a z
onesnaienjem, s kakrinim se borijo vsa vedja evropska mesta. Glavni viri
onesnaZevanja zraka so:

- promet,
- veliki tennoenergetski objekti,
- industrija in
- individualna kuri5da.

Dejanski obseg onesnaienja v mestu je odvisen od obsega in razporeditve emisij ter
od geografske lege in z njo povezanih klimatskih razmer, ki vladajo v mestu. Pri tem je
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pomembno, da kotlinska lega mesta prispeva k slab5i prezradenosti zaradi
pogostej$ega pojava invezij, saj se onesnaienje zato zadrZuje v kotlini dlje casa.

Povedano onesnaZenje v mestih se pojavlja tako pozimi kot poleti. Med snovmi, ki
onesnaZujejo zrak se najpogosteje pojavljajo: iveplov dioksid, du5ikov dioksid, ozon,
ogljikov monoksid, drobni delci (PM10), benzen in svinec.

111.1.2.3 Ocena onesnaZenosti zraka po obmodjih

Za celotno obmocje Republike Slovenije je bil sprejet Sklep o doloditvi obmoeij in
stopnji onesnaZenosti zaradi Zveplovega dioksida, du5ikovih oksidov, delcev, svinca,
benzena, ogljikovega monoksida in ozona v zunanjem zraku (Uradni list RS, it.7ZO3;
v nadaljevanju Sklep). Obmocje OPPN sodi v obmocje onesnaZenosti SIL (obmo6je
Mestne obEine Ljubljana) (spodnja slika in preglednica).

Slika 4: Meje posslitvenih obmoiij in obmodij onesnaienosti ual,a z S02 (vir: Sklep o dolocifui
obmodij in stopnji onesnaZenosti zaradi Zveplovega dioksida, du$ikovih oksidov, delcev winca,
benzena, ogliikovega monoksida in ozona v zunanjem aaku (Uradni list RS, St. 72J03))

Obmoije OPPN je s Sklepom uvriceno v ll. stopnjo onesna2enosti zraka zaradi
dezmemih koncentracij ozona (raven onesnaienosti presega normativne vrednosti).

Sklep je bil sprejet leta 2003 (Uradni list RS, Fl.72l2OO3), stopnja onesna2enosti zral,a
se v posameznih obmodjih Slovenije v tem dasu spremenila. Na ARSO so v letu 2009
podafi prostorsko oceno za posamezna onesnaievala zraka (Ocena onesnaienosti
zrakazSOa, NOe, delci PM10, svincem, CO, benzenom, te2kimi kovinami (As, Cd, Hg,
Ni) in policiklicnimi aromatskimi ogljikovodiki v Sloveniji, september 2009). Raven
onesnaZenosti posameznega onesnaZevala so dolodili s primerjavo s predpisanimi
vrednostmi, ki so podane spodnji preglednici. Primerja se mejno oz. ciljno vrednostjo
ter za onesnaievala, pri katerih sta predpisana spodnji in zgornji ocenjevalni prag, tudi
s temi vrednostmi. Definicije ravni onesnaienosti so podane v preglednici 1.

Preglednica 2: Ravni onesnaienosti

oPb
pregsoka Preidena melna oz cilina wednolt
2edovolllva fried zoornl|m Dra oom za o( enleyan le ln m€lno vred no sflo
zm ema f.ted gpodnllm In zgofnlm praqom oenjevanl.
nta(a Pod gpod{irn praqom ocenjevania

OPPN za del obmocja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Okoljsko porodilo za CPVO, maj 2010 21



Preglednica 3: Raven onesnaienosti zraka po onesnaievalih za obmo6je SIL

V obmodju SIL je raven onesnaienosti zraka z CO nizka, raven SOz in benzena
zmema, raven NOz zadovoljiva, r-avorr PMro in ozona pa presega mejne vrednosti
(merilno mesto Ljubljana Beiigrad).

Najvedji vir du5ikovih oksidov je promet. To so lin'rjski viri in so porazdeljeni po celi
driavi. Meritve ob cestah kaZejo, da se ume koncentracije obdasno pribliZajo mejni
vrednosti. Meritve ozona so pokazale preseganje ciljnih in dolgorocno naravnanih
vrednosti na vseh merilnih mestih, razen tistih, ki so izpostavljena emisijam NO, iz
prometa, ki razgradijo ozon v obidajne molekule kisika. To pomeni, da so vsa obmoeja
v Sloveniji v najslab6em razredu. Meritue PMro kaiejo preseganja mejnih vrednosti na
vseh obmodjih v Sloveniji. Onesnaienost zraka z delci postaja poleg previsokih
koncentracij ozona najvedji problem pri zagotavljanju kakovosti zraka.

1|..1.2.4 Okoljski merilni sistem MOL

Oddelek za varstvo okolja MU MOL izvaja meritve onesna2enosti zraka v Mestni obdini
Ljubljana z lastnim Okoljskim merilnim sistemom (OMS). OMS je do septembra leta
2001 deloval na kri2i56u Kajuhove in Letali5ke ceste v bliiini Termoelektrame -
toplarne Ljubljana v Mostah, od 22. septembra leta 2001 do 2. novembra 2009 pa na
lokaciji Figovec, ob kriii$du Gosposvetske ceste in Slovenske ceste. Od 30.11.2009
naprej izvaja meritve na kriii5eu Vo5njakove ulice in Tivolske ceste.

Zadnje objavljeno letno porocilo okoljskega merilnega sistema MOL je iz leta 2007.
Meritve so se izvajale na merilnem mestu Figovec, ki je od obmodja OPPN oddaljeno
cca 3.000 m v smeri proti severovzhodu, vendar menimo, da je referendna lokacija za
stanje onesnaZenosti na obravnavanem obmodju, saj predstavlja lokacijo ob ve6ji
prometnici v bliiini katere ni vedjih lokalnih virov onesnaievanja so le posamezna
individualna kuri5da, ki ob6asno vplivajo na onesnaienost zraka z SOz, v vedini pa se
uporablja daljinsko ogrevanje:
- Ume koncentracije SOz v casu meritev niso presegale urne mejne koncentracije

(UMK). Prav tako ni bila preseZena dnevna mejna koncentracUa (DMK). Povpredna
letna koncentracija na tem merilnem mestu zna$a 9 pg/m" in je niZja od letne mejne
koncentracije za varstvo zavarovanih naravnih vrednot (20 Ug/m3).- Zaradi semaforiziranega gostega prometa in zastojev ter slabe prevetrenosti zaradi
visokih zgradb je prihajalo do visokih koncentracij NO. lzmerjene so visoke ume
koncentracije NO. Prav tako beleiimo visoke dnevne koncentracije. Na lokaciji
obcasno beleZimo tudi visoke ume koncentracije NO2. Uma mejna koncentracija
(UMK) ni bila preseZena. Mejna letna koncentractja za varovanje zdravia ljudi (40
pg/m3) je bila preseZena. Prav tako je bilo preseieno sprejemljivo prcseganje
mejne letne koncentracije za leto 2OO7 (6 pS/m3).

- Srednja letna koncentracija NO2 na tej lokaciji znaSa 66 pg/m3. NajviSje
koncentracije so izmerjene v kurilni sezoni v jutranjem in veeemem casu med
delovnim tednom.

- lzmerjene koncentracije 03 so na tej lokaciji niZje v primerjavi s postajami na drugih
lokacijah. Vseeno maksimalne ume koncentrac|e dosegajo vrednosti primerljive z
drugimi merilnimi mesti. Najviija izmerjena urna koncentracija je zna5ala 140
pg/m3. Opozorilna vrednost (OV) in alarmna vrednost (AV) nista bili preseieni.
Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi (najvi5ja dnevna &uma srednja vrednost)
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prav tako ni bila preseZena. Vrednost AOT40 od maja do julija je znaSala 3919
(pg/m3)*h in ni presegla ciljne vrednosti za varstvo rastlin (18000 (pgim3)-h).
Glavni povzrocitelj onesnaZenja z benzenom je motorni promet. Najvi5ja izmerjena
uma koncentracija benzena znaia 10 pg/m3. NajviSja dnevna koncentracija znaia 6
pg/m". Letna koncentracija benzena na lokaciji Figovec je zna5ala 4 pg/m" in ni
presegla mejnih vrednosti.
Najvi5ja uma koncentracija toluena izmerjena na lokaciji Figovec je znaiala 230
pg/m3. Srednja letna koncentracfia je dosegla 16 pglm3. V zakonodaji ni
predpisanih mejnih vrednosti za ta perameter.
Z merilnim sistemom OMS smo izvajali tudi meritue koncentracij paraksilena. Zakon
ne predpisuje mejnih vrednosti za ta parameter. Najvi5ja uma koncentracija
paraksilena izmerjena na lokaciji Figovec znaia 51 pg/m3. Srednja letna
koncentracija pa zna5a 28 pg/m3.
Rezultati meritev kazejo, da je zaradi gostega motomega prometa na lokaciji
prisotna visoka obremenjenost z delci PM10. Srednja koncentracija delcev PM10 je
v letu 2007 zna5ala 51 pg/m3 in je presegla letno mejno koncentracijo za varovanje
zdravja ljudi (40 pg/m3). lzmerjene so visoke urne in dnevne koncentracije. Dnevne
koncentracije so kar 153-krat presegle 24-umo mejno koncentracijo za varovanje
zdravja ljudi (50p9/m3).

lll.1.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja

111.1.3.1 Vpliviplana

Med gradnjo bo zrak na gradbi56u onesnaZen z izpuSnimi plini iz transportnih vozil in
gradbenih strojev ter pra5nimi delci. Predvsem bo opazna povecana koncentraciji
prainih delcev v okolju v dasu intenzivnih gradbenih del (npr. izkop gr:adbene jame).
Ocenjujemo, da se bo prah raz5irjal predvsem v neposredno okolico gradbi5ca in ga je
moino omejiti s protipra5no ograjo.

Po lzvedbi posegov v okviru OPPN bodo prisotne le emisije iz individualnih kurisd in
emisije iz prometa:

Emisije individualnih kuri5d

Ureditveno obmo-{je OPPN je namenjeno stanovanjskim hi6am. Predvideni objekti
bodo ogrevani z zemeljskim plinom. Zemeljski plin je med vsemi fosilnimi gorivi
najprijaznejii do okolja. V primerjavi s premogom in nafto vsebuje zanemarljivo malo
ivepla, nizke pa so tudi ostiale vrednosti Skodljivih snovi, ki se spro5cajo pri gorenju, in
sicer:
- ogljikovega dioksida (COr),
- ogljikovega monoksida (CO),
- duSikovih oksidov (NO*) in
- prainih delcev (saj).

Pri zgorevanju zemeljskega plina se v zrak sproida za pribliino tretjino manj CO2 kot
pri zgorevanju premoga ter za pribliino detrtino manj kot pri zgorevanju kurilnega olja
(spodnja preglednica).
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Preglednica 4: Primerjava emisijskih wednosti pri uporabi razlidnih energentov (vh: Joanneum

Research Graz- Emisijski faktorji in energetsko tehnidni parametri za izdelavo energijskih

in emisijsth bilanc na podrocju toplotne oskrbe)
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Emisije prometa

Na obmodju OPPN je predvidenih skupno le 19 stanovanjskih enot, ki bodo imela
zagotovljena parkirna mesta pred objekti. Ob TomaZidevi ulici je predvidena ureditev
14-tih najemnih prakiriSd s prikljudkom na Tomaiidevo ulico ali na dovozno cesto v
obmodju OPPN. Na obmodju OPPN bo potekala dovozna cesta na sevemi strani novih
objeKov s prikljuekom na Tomaiidevo cesto.

Dovozna cesta bo namenjena izkljucno dovozu do novih objektov, opcijsko tudi do
najemnih parkiri5d ter bo slepo zakljudena.

Predvidena je jama pe5pot za Sirie obmocje, ki pa bo namenjena le nemotoriziranemu
prometu.

111.1.3.2 Vplivi na okoljske cilje

Na obravnavanem obmodju je zrak v obstojeeem stanju onesnaien predvsem z
emisijami iz prometa (NO, , benzen, toluen in pereksilen) ter v manjsi meri z emisijami
individualnih kuri56. Zaradi semaforiziranega gostega prometa in zastojev ter slabe
prevetrenosti zaradi visokih zgradb prihaja predvsem do visokih koncentracij NO in
delcev PMro. Ureditveno obmoije OPPN je namenjeno stanovanjskim hi5am, ki bodo
ogrevane z zemeljskim plinom, ki ima med vsemi fosilnimi gorivi najmanj5e vrednosti
emisij, zato ne pridakujemo bistvenega povedanja emisij. Na obmodju OPPN bodo
potekale dve dostopni cesti, namenjeni le stanovalcem obmo6ja, tako da zaradi
izvedbe plana ni pricakovati bistvenega poveianja emisij iz prometa.

Okoliski cilii Vpliv na okoliski cilj
1. Ohranjanje

obstojede kvalitete
zraka.

Stanovanjski objekti bodo predstavljali
nebistven vir emisij v zrak. ObjeKi bodo
ogrevani z zemeljskim plinom. Na obmoeju
bosta potekali le dve dostopni cesti.

B - nebislven
vpliv.
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lll.1.4 Omilitveni ukrepi

Specifidni omilitveni ukrepi niso potrebni, predlagamo le nekaj sploSnih priporodil za
6as gradnje predvidenih objektov v okviru OPPN:
- lzvajalci gradbenih del morajo upoStevati normative za emisije iz transportnih vozil in

gradbenih strojev ter naprav (Pravilnik o minimalnih zahtevah, ki jih morajo
izpolnjevati nekatere naprave in oprema vozil v cestnem prometu (Uradni list RS 5t.

97102). V casu gradnje naj se gradbi5de z vseh strani omejiti z visoko protipra5no
ograjo.

- Obvezno je redno 6i56enje umazanih transportnih povr6in (uvoz na gradbi5de!),
6i56enje vozil pri vo1ryi z obmodja gradnje na javne prometne povr5ine in
prekrivanje sipkih tovorov pri transportu.

lll.1.5 Spremljanje stania okolja

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

OPPN za del obmo6ja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Okoljsko porodilo za CPVO, maj 2010 25



lll.2 Podzemne vode

lll.2.1 Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi56a

- Zakon o vodah lAl-11 (Uradni list RS, 5t. 67/2002, fiOn002,2l2OO4 in 411200,4-
zva-1,57t2008)

- Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, 5t. 100/2005,
25t2OO9)

- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, 5t. 2512009)
- Pravilnik o dolocitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, 5t. 63/2005)
- Pravif nik o pitni vodi (Uradni list RS, St. 19/2004, 3512OO4, 261rc, 9212006,, 25l2OOg)
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, 5t. 35/2006, 41i2AOB)
- Pravilnik o kriterijih za doloditev vodovarstvenega obmodja (Uradni list RS, it.

64nOO4,5/2006)
- Uredba o vodovarstuenem obmodju za vodno telo vodonosnikov Ljubljanskega barja

in okolice Ljubljane, Uradnilist RS, St. 115/2007,9/2008)
- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaievanja podzemne vode (Uradni list

RS,5t. 49t2O06)
- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno

kanalizacijo (Uradni list RS, St. 4712005, 4512047,7912OO9)
- Pravilnik o odvajanju in diSdenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list

RS, St. 105/2005, 50/2004, 109t2007)
- Pravilnik o prvih merituah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih

za njegovo izvajanje (Uradni list RS, it.74EOA7)

Ostala izhodi56a in viri

- http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/okolj+prostor-bivanje/podzemne-vode/
- ARSO. intemetna stran. URL:

http ://okolje. arso. gov. si/onesnazevanje_voda/pages. php?op=print&id=
CISNPR_POD, citirano februar 201 0.

- Atlas okolja, ARSO, intemetna stran. URL: http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/, citirano
februar 2010.

- Okoljski geografski informacijski sistem, ARSO. URL: http://gis.arso.gov.si/, citirano
februar 2010.

- Poroiilo o kemijskem stanju podzemne vode. 2009. Ljubljana, ARSO.
- Letno porocilo o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih sistemih v upravljanju

Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija v letu 2009, Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d.o.o., 2009. http/Aanrw.jh-lj.si/upload/doc/3159_Letno_porocilo_
o_s kladnosti_pitne_vode_2009. pdf

- Smernice k osnutku prostorskega akta - Obcinski podrobni prostorski nadrt za
obmocje urejanja VS 2/13 Bonifacija ob Toma2i6evi ulici, Javno podjetje Vodovod-
Kanalizacija d. o.o. St. VO2O9 1454M8B. Datum: 09. 12.2009.

- Smernice ARSO - Urad za upravljanje z vodami. 5t. SSOO1-ZZ9/2009-4. Datum:
12.2.2010.
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OkoliskiciUi Kazelci stania okolia
1. Ohranjanje kvalitete podzemne vode. Sprememba kvelitete podzemne vode

po fizikalno-kemijskih lastnostih (merila
predstavljajo parametri navedeni v
Uredbah, ki predstavliaio izhodisea).

Okoljski cilji in kazalcistanja okolja

Merila vednotenja vplivov plana

lll.2.2 Stanje okolja

Vodovarstvena obmo6ja

Obmodje OPPN se nahaja na Sir5em vodovarstvenem obmo6ju za vodno telo
vodonosnika Ljubljanskega barja (Uredba o vodovarstvenem obmocju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Uradni list RS, St. 11512007,
9/2008) zoznako WO lll.

Podzemne vode

Obmodje OPPN se nahaja na obmocju vodnega telesa VTPodV 1001 Savska kotlina in
Ljubljansko barje. Tektonska udorina, v kateri se razprostira vodno telo, je zapolnjena s
kvartarnimi prodno pe5eenimi sedimenti, ki so v pomembnem deleZu sprijeti v
konglomerat. Vedinoma so karlconatne in silikatne sestave z medzmsko poroznostjo.
Vsi pomembni iztoki iz vodnega telesa odtekajo v povr5inske vode, vecjih podzemnih
odtokov iz telesa ni. Prakticno vsa kolidina vode, ki infiltrira iz povr5inskih tokov, se
znotraj obmodja vodnega telesa v te povriinske tokove tudi vrne. Ranljivost je v
preteinem delu obmodja telesa zelo visoka do izredno visoka.

razned vpliva
A - nivpliva /
pozitiven vpliv

lzvedba plana ne bo spremenila kvalitetnega stanja podzemne
vode.

B - nebistven
vpliv

Morebitno onesna2enje ne bo presegalo mejnih vrednosti
parametrov opredeljenih z Uredbo o stanju podzemnih voda
(Uradni list RS, St. 25/09).

C - nebistven
vpliv pod pogoji

Morebitno onesnaienje bo povzroiilo preseganje mejnih vrednosti
nekaterih parametrov opredeljenih z Uredbo o stanju podzemnih
voda (Uradni list RS, it. 25109). Vplive izvedbe plana lahko
omejimo z izvedbo omilitvenih ukrepov, ki pa jih je potrebno
dosledno upoStevati.

D - bistven vpliv Morebitno onesnaienje bo povzrodilo preseganje mejnih vrednosti
ve6 parametrov opredeljenih z Uredbo o stanju podzemnih voda
(Uradni list RS, 5t. 25109). Vplive izvedbe plana lahko omejimo z
izvedbo omilitvenih ukrepov, vendar lahko kljub temu pridakujemo
poslab5anie stania povr5inskih in podzemnih voda.

E - uniGujoG
vpliv

Morebitno onesnaienje bo povzrodilo preseganje mejnih vrednosti
vecine parametrov, opredeljenih z Uredbo o stanju podzemnih
voda (Uradni list RS, St. 25109). Vplive izvedbe plana ne moremo
omeiiti z izvedbo omilitvenih ukrepov.

X . vplivov ni moino oceniti
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Slika 5: WO vodnega blesa vodonosnlkov Llubflanskega pofla (vh:Atlasokolja, ARSO, 2010)
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Slika 6: (hena kemijskega stanje podzemne vode v letu 2ffi8 (vir: MOP, ARSO, 2009)

Ugotavljanje kemijskega stanja podzemne vode poteka v skladu z Uredbo o stanju
podzemne vode (Uradni list RS, 5t. 25109). Kemijsko stanje podzemne vode se
ocenjuje v enega od dveh razredov kakovosti, dobro ali slabo. Za doseganje dobrega
kemijskega stanja mora vodno telo izpolnjevati naslednje pogoje:
1. na vseh merilnih mestih morajo biti aritmetidne srednje vrednosti vseh parametrov

podzemne vode niZje ali enake standardom kakovosti; de poSoj ni izpolnjen, morajo
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biti reprezentativne agregirane vrednosti vseh parametrov podzemne vode ni2je ali
enake standardom kakovosti,

2. ni dokazov, da je v vodno telo vdrla slana voda,
3. koncentracije onesnaZeval ne smejo poslab5ati ekolo5kega ali kemijskega stanja

povriinskih voda, povezanih z vodnim telesom, in ne smejo ikodljivo vplivati na
soodvisne kopenske in vodne ekosisteme,

4. pitna voda mora biti v vseh sistemih, ki odvzemajo pitno vodo iz vodnega telesa,
skladna s Pravilnikom o oitni vodi.

Vodna telesa, ki v doloeenem letu ne dosegajo pogojev, navedenih v 6. in 7. 6lenu
Uredbo o stanju podzemne vode imajo slabo kemijsko stanje.

Kemijsko stanje podzemne vode v letu 2008 je bila po podatkih ARSO dobro.
(Poroeilo o kemijskem stanju podzemne vode. 2009. Ljubljana, ARSO).

Kakovost pitne vode

Obmocje urejanja se s pitno vodo oskrbuje iz ljubljanskega centralnega vodovodnega
sistema. Voda doteka na Sirie obmodje iz vodarne Brest.

Obmodje kamor se ume56a OPPN se oskrbuje s pitno vodo iz centralnega
vodovodnega sistema Brest. Glede na podatke zadnjega preizkusa kakovosti pitne
vode v letu 2009, ki ga je pripravilo Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija d.o.o., ki
ima v upravljanju del oskrbnih sistemov mestne obeine Ljubljana, so bili parametri
(mikrobiolo5ki in kemijski) pod predpisanimi mejnimi vrednostmi, glede na
zahteve Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, St. 19/04, 35104, 26106, 92/06, 25/09)
(spodnji preglednici). Od 584 skupnih redno vzetih vzorcev so bile v dveh preseZeni
naslednji mikrobiolo5i parametri: koliformne bakterije in 5t. kolonij pri 37"C.
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Slika 7: Obmodje kamor se umeSda OPPN se oskrbuje s pitno vodo iz centralnega vodovodnega
sistema Brest (vh: Letno porodilo o skladnosti pitne vode na oskrbovalnih sistemih v upravljaniu
Javnega podjetja Vodovod-Kanalizacija v letu 2009, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o.,
2009).
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Preglednica 5: Rezultati mikrobioloikega in fizikalno-kemijskega preskuianja v okviru notranjega nadzora v letu 2009 - redna in obdasna preskuianja (Letno porodilo o
skladnosti pitne vode na oskrbovalnih sistemih v upravljanju Javnega podletja Vodovod-Kanalizacija v letu 2009, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacrla d,o.o., 2009),
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lll.2.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja

111.2.3.1 Vplivi plana

Skladnost posega z Uredba o vodovarsfuenem obmodju

Obmodje OPPN sodi v lll. Sir5i varstveni pas vodovarstvenega obmodja za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja (Uredba o vodovarstvenem obmodju za vodno telo
vodonosnikov Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane, Uradni list RS, it. 115/2007,
912008; v nadaljevanju Uredba). Glede na Prilogo 3 Uredbe je gradnja eno in
vedstanovanjskih objektov na tretjem - dir5em WO dovoljena. Enako velja za
predviden prikljucek in dovozno cesto (spodnja preglednica).

Preglednica6: Priloga 3 Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonoenikov
Ljubljanskega barja in okolice Llubljane, Uradni list RS, 6t 115/2007 (9/2008 popr.)

CC.SI

111 I Enosbnovaniske stavbe pd

2 Veestanovanlsks stavbe pd +

113 3 Stanovanjske stavbe za posebne namene pd

cc si Il l',. \^ro il I ltrc|[
2 tl20 Lokalne ceste in iavne toti. nekateqorizirane ceste in oozdne ceste m +

Opomba: Na nobanjih obmocjih le dwo[ena gradnia, kije v heli 1.1, 1.2 in ,|.3 piloge 3 te urede enadena z cznako l+r.

Vplivi v Gasu gradnje

V iasu gradnje predstavlja potencialno nevamost onesnaZenja podzemne vode razlitje
nevarnih snovi (naftnih derivatov) iz gradbene mehanizacije in transportnih vozil.
GradbiSce mora biti ustrezno urejeno, upoitevajoc vse zahteve Uredbe.

Oskrba s pitno vodo

Za oskrbo predvidenih objektov s pitno, sanitarno in poiarno vodo je nadrtovana
prikljuditev objektov na obstojede javno vodovodno omreije, ki je oskrbovano iz
centralnega vodovodnega sistema mesta Ljubljana.

Pitna voda se za obstojedi vodovod trpa iz centralnega vodovodnega sistema Brest. V
zadnjem preizkusu kakovosti pitne vode na vodami Brest (leta 2009, Letno porodilo o
skladnosti pitne vode na oskrbovalnih sistemih v upravljanju Javnega podjetja
Vodovod-Kanalizac$a v letu 2009, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., 2009)
so bil tako mikrobioloiki, kot tudi kemijski parametri pod mejnimi vrednostmi glede na
dolodila Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, St. 19/04, 35104, 26/06, 92/06, 25109).
Stanovalcem na obmo6ju OPPN bo zagotovljena pitna voda ustrezne kakovosti.
Vodarna Brest iz katere se oskrbuje obmoije OPPN s pitno vodo izkori5ca podtalnico
lSkega vrSaja, ki je del vodonosnika Ljubljansko barje. Na obmodju vodonosnika
Ljubljansko barje se sicer pojavljajo negativni trendi povprednih letnih gladin podtalnice,
vendar po dodatnih presojah in eksplotacijah casovnih vrst ni bilo ugotovljeno
kratkoro6no tveganje za poslabianje kolieinskega stanja podtalnice. V obdobju od
1990 do 2001 so hidrogeologi ARSO ugotovili tudi najvedje kolidine podtalnice v telesu
podzemne vode Savska kotlina in Ljubljansko barje. Na obmodju OPPN bo le 20
vrstnih hiS, zato menimo, da nova prostorska ureditev ne bo bistveno vplivala na
zaloge pitne vode.
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Odvajanje komunalne in padavinske vode

Odpadna komunalna in padavinska voda s cest in utrjenih povoznih povr5in iz obmodja
OPPN se bo odvajala v me5anem sistemu in bo navezana na obstojede in predvideno
sekundamo kanalizacijsko omrezje, ki poteka po obodnih cestah (preko lovilcev olj;
upoitevaje SIS EN 858-2). Za prikljuditev stanovanjskih objektov na javno
kanalizacusko omrezje bo potrebno zgraditi sekundami vod. Kanal za komunalno in
padavinsko odpadno vodo v meianem sistemu DN 300 mm bo potrebno zgraditi v
dovozni cesti na sevemi strani naErtovanih objektov. V obmocju prikljucka na
Tomaiid.evo ulico ga bo potrebno navezati na obstojedi jaiek v TomaZiEevi ulici. Objekt
5t. 14 v prostorski enoti P2 bo potrebno prikljuditi na kanal za komunalno odpadno
vodo, ki poteka v Tbilisijski ulici.

MoZno in za2eleno je zbiranje padavinske vode ter uporaba te vode za zalivanje
zelenic oz. kot sive sanitame vode.

Pri naertovanju, gradnji ter obratovanju in vzdrZevanju kanalizacije morajo biti
upoStevana vsa dolodila, ki jih vsebujejo veljavni predpisi in pravilniki o oskrbi z vodo
ter o odvajanju odpadnih komunalnih in padavinskih voda.

Ob upo5tevanju navedenih predpisov in dolo6il odloka o OPPN bo vpliv na
kakovost podzemne vode nebistven.

111.2.3.1 Vplivi na okoljske cilje

lll.2.4 Omilitveni ukrepi

V OPPN je predvideno ustrezno odvajanje komunalnih (v me5anem sistemu z
navezavo na obstojede in predvideno sekundamo kanalizacijsko omreije) in meteornih
vod preko lovilcev olj (upostevaje slS EN 858-2) v obstojeeo meteorno kanalizacijo.
Moina in ielena je tudi uporaba meteome vode za zalivanje zelenic in sivo sanitarno
vodo. Ukrepe izvajata p$ektant in investitor v dasu naertovanja in med gradnjo. Ukrepi
so izvedljivi. Nadzira jih soglasodajalec (ARSO).

V dasu gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo
prepredeno onesnaienje podzemne vode, ki bi nastalo zaradi transportnih vozi ali
delovne mehanizacije. lzvajanje gradbenih del mora biti v skladu z zahtevami tabele
1.2 v Prilogi 3 Uredbe o vodovarstvenem obmodju za vodno telo vodonosnikov

OkoUski cilji Vpliv na okoljski ci{i
1. Ohranjanje

kvalitete podzemne
vode.

Komunalna odpadna voda iz predvidenih
objektov se bo odvajala v meianem
sistemu in bo navezana na obstojede in
predvideno sekundamo kanalizacijsko
omreZje. Meteome odpadne vode se
odvaja v sistem mesane kanalizacije. Ob
upoStevanju veljavnih predpisov vplivov
na kvaliteto podzemne vode ni
pricakovati. Negativen vpliv je moZen
predvsem v primeru nesred.

B - nebistven
vpliv
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Ljubljanskega barja in okolice Ljubljane (Ur.l. RS, St. 11512007, 9/2008). Ukrep je
izvedljiv. Za izvalanp omilitvenega ukrepa je odgovoren investitor in izvajalec gradnje.
Nadzor izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev in inipektor za okolje.

lll.2.5 Spremljanje stanja okolja

Monitoring podzemnih voda se letno spremlja na driavni ravni.
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lll.3 Povr5inske vode
(poplavna obmodja)

lll.3.{ Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi5da

- Zakon o vodah IZY-1| (Uradni list RS, St. 67/2002, 11AEAO2-ZGO-1,212004-72dtl-
A, 41 tzOO4-a'tO-1, 5712008)

- Pravilnik o metodologiji za dolodevanje obmodij, ogroienih zaradi poplav in z njimi
povezane erozije celinskih voda in moda ter o nadinu razvridanja zemljiSd v razrede
ogroZenosti (Uradni list RS 60/2007; v nadaljevanju Pravilnik)

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvalanje dejavnosti in posegov v prostor na
obmodjih, ogroienih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Uradni list RS 89/2008; v nadaljevanju Uredba)

- Uredba o stanju povrSinskih voda (Uradni list RS, St. 1412009).

Ostala izhodiS6a in viri

- Hidrolo6ko-hidravlidna Studija vodnega reiima za del obmocja urejanja VS 2/13
Bonifacija, tehnicno porodilo, lnZeniring za vode, d.o.o., 5t. projekta: 817-FR/10, maj
201Q:

- DrZavni prostorski nadrt za zagotavljanje poplavne vamosti jugozahodnega dela
Ljubljane, Gradivo za dopolnitev smernic, Ljubljanski urbanisticni zavod, d.d., Januar
2010;

- Smernice ARSO - Urad za upravljanje z vodami, it. 35001-72912009-4,12.2.2O1O:
- Digitalni podatki o povriinskih in podzemnih vodah. WFS ARSO. Citirano: maj 2010.

U RL: http://gis.arso. gov.si/

Okoljski cilji in kazalci stanja okolja

Osnova za oblikovanje kazalcev in okoljskih ciljev je Hidroloiko-hidravlidna Studija
vodnega reZima za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Tehnidno porodilo,
InZeniring za vode, d.o,o,, 5t. pCIekta; B17-FR/10, maj 2010, v okviru katere se
izdelane karte poplavne nevarnosti in opredeljeni omilitveni ukrepi - usmeritve za
nadrtovanje objeKov. Karte poplavne ogroZenosti v okviru strokovnih podlag, zaradi 3e
nedoredene metodologije, niso izdelane.

Okoljski ciUi
1. Ohranjanje obstojede poplavne

nevamosti.
Sprememba poplavne nevamosti -
sprememba obsega obmodij
posameznih razredov poplavne
nevamosti.

2. Zagotavljanje poplavne vamosti na
obmodju OPPN v primeru poplav s
povratno dobo vec kot Qroo.

Poplavna vamost ljudi in objektov za
bivanje, opravljanje gospodarske in
negospodarske dejavnosti ter objektov
kulturne dediSdine.

OPPN za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Okoljsko porodilo za CPVO, maj 2010 34



Merila vrednotenja vplivov plana

ad 1: Ohranjanje obstojede poplavne in erozijske nevarnosti

ad 2: Tagotavljanje poplavne vamosti

razred vpliva kril i raarnstitve v razrcd vplivov
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

Poplavna nevamost se ne spremeni ali se zmanjia.

B - nebistven
vpliv

Poplavna nevamost se poveda izven poselitvenih obmodij, obmotij
enot kultume dedi5cine, obratov in naprav, zaradi katerih lahko
pride do onesnaZevania velikeoa obsega ter obdutliivih obiektov.

C - nebistven
vpliv pod posoji

Poplavna nevarnost se ne poveda v poselitvenih obmoEjih,
obmodjih enot kultume dedi5cine, obratov in naprav, zaradi katerih
lahko pride do onesnaievanja velikega obsega ter obdutljivih
objektov zaradi izvedbe omlitvenih ukrepov.

D - bistven vpliv Poplavna nevarnost se poveca v poselitvenih obmodjih, obmo6jih
enot kultume dediSdine, obratov in naprav, zanadi katerih lahko
pride do onesnaZevania velikega obsega ter obcutliivih obiektov.

E - uniGujod
vpliv

Poselitvena obmo6ja, obmoija enot kultume dedi56ine, obratov in
naprav, zaradi katerih lahko pride do onesnaievanja velikega
obsega ter obdutljivih objektov postanejo obmoeja velike poplavne
nevarnosti.

X - vplivov ni moino oceniti

raaed vpliva kribriji razvetitvc v raened vplivov
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

Nevamosti poplav ni.

B - nebistuen
vpliv

Ljudje in objekti za bivanje, opravljanje gospodarske in
negospodarske dejavnosti ter objekti kulturne dedi5dine so vami
pred poplavami.

C - nebistven
vpliv pod pogoji

Ljudje in objekti za bivanje, opravljanje gospodarske in
negospodarske dejavnosti ter objekti kultume dedi5eine so vami
pred poplavami zaradi izvedbe omilitvenih ukreDov.

D - bistven vpliv Ljudje in objektiza bivanje, opravljanje gospodarske in
negospodarske dejavnosti ter objekti kultume dedi5cine niso varni
pred poplavami.

E - unidujod
vpliv

Ljudje in objekti za bivanje, opravljanje gospodarske in
negospodarske dejavnosti ter objekti kulttme dediseine niso vami
pred poplavami. Pomembnejia obmodja poplavne in erczijske
ogroienosti niso vama pred poplavami.

X - vplivov ni moZno oceniti
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Vsebina poglavtj stanje okolja, ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja, omilitveni
ukrcpi in sprcmljanje stanja okolja je povzeta po: Hidrolo{ko-hidmvlidna $tudija
vodnega reiima za del obmo6ja urejanja VS A13 Bonifacija, tehniEno pordilo,
lnieniring za vode, d.o.o., #t. proje4ta: 817-FR/10, maj 2010. lzhodi$Ea in metoda
pripnve kart poplavne in erozijske neuamosti ter ostalih elementov Studije so nzvidne
iz same Studije.

lll.3.2 Stanje okolja

Obravnavano obmoCje je znotraj vplivnega obmo0ja DrZavnega prostorskega nacrt za
zagotavljanje poplavne vamosti JZ dela Ljubljane (v nadaljevanju DPN). V okviru
predmetne hidrolo5ko-hidravlicne Studije so bile izdelane hidravlicne presoje na podlagi
podatkov, ki so bili opredeljeni v predhodnih dokumentacijah v sklopu pripnave DPN.

111.3.2.1 Poplavna nevarnost na obravnavanem obmodju

Obravnavano obmodje se nahaja izven dosega poplave Q.ro in znotraj dosega poplave
Qroo. Z? poplave na obravnavanem obmoiju so merodajne poplavne vode Malega
grabna, ki na obmodje juZno od Ceste Dolomitskega odreda vdirajo neposredno iz
struge Malega grabna, na obmoije sevemo od te ceste pa po strugi Mestne
Gradaicice. Te vode preko prepustov pod Zeleznico dotekajo na juZno stran Zelemice
in poplavljajo posamezna obmodja JZ dela Ljubljane, kjer se nahaja tudi obmodje
OPPN.

Na levem bregu Malega grabna je bilo v za6etku tega tisoEletja izvedeno nadvi3anje
Poti, ki sluii tudi kot varovalni nasip za obmocja na levem bregu, ki je glede na
izvedene izra0une v preteklosti viSji od gladin Qroo. Na obnavnavnem obmodju OPPN
izracunana gladina poplave Qroo znasa 293.92 m n.m., Qem pa 294.09 m n.m. in
sicer na celotnem obmodju OPPN. Na vedjem delu obmodja OPPN so globine
vode pri Qles niije od 50cm, le na majhnih obmodjih z najniijimi kotami tercna
globine presegajo 50cm. Hitrosti vodnega toka so na obmo6ju OPPN zelo nizke
(hitrosti ne presegajo 1m/s).
Ugotovitve hidrolo5ko hidravlicne Studije kaZejo, da se obmo0je nacrtovane gradnje v
obstojedem stanju nahaja v vedjem delu v razredu majhne poplavne nevamosti, v
manjiem pa v razredu srednje poplavne nevarnosti. Karta razredov poplavne
nevamosti za obstojece stanje obmodja OPPN je v prilogi 1.3.

111.3.2.2 Erozijska nevarnost na obravnavanem odseku

Hitrosti toka vode na poplavnih obmodjih na celotnem obmodju modela 4 pri Qlso ne bi
presegale 1 m/s, oziroma presegajo to vrednost le na lokalno omejenih majhnih
obmoejih kjer pride do prelivanja cest ali nasipov. Na obmodju OPPN hitrosti nikjer ne
presegajo 1mls oziroma so dalee pod to vrednosgo (0-0.2 mls). Za doloditev razredov
nevarnosti zato erozija zaradi poplavnih voda ni merodajna. Prieakovana debelina
odplavljenega ali odloienega materiala pri poplavi Qroo nikjer ne bi presegla 50cm, kar
predstavlja razred majhne erozijske ogroZenosti po Pravilniku, tako da erozijska
nevarnost zaradi s poplavami povezano erozijo nikjer ne zviSa razreda nevarnosti
dolo6nega v karti poplavne nevarnosti. Za doloditev razredov poplavne nevamosti so
tako merodajne le poplave in zato so bile izdelane le karte poplavne nevarnosti in
razredov poplavne nevamosti.

lll.3.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja
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lll.3.3.l Vplivi plana

Ugotovitve hidrolo5ko hidravlidne Studije kaiejo, da se obmoije nadrtovane gradnje v
obstoje6em stanju nahaja v vecjem delu v razredu majhne poplavne nevarnosti, v
manjSem pa v razredu srednje poplavne nevarnosti. Ugotovitve Studije kaiejo, da se
za primer projektiranega stanja (ob izvedbi obravnavanega plana) poplavne
razmere na Sir5em obravnavanem obmo6ju ne spremenijo.

Upoitevajoc predlagan dvig kote pritliCja objektov na koto 294.?5, t.j. za pribliino 30
cm nad izradunano koto gladine pri Q100 in 15 cm nad izraeunano koto pri Q500, so
na6rtovani objekti vami ob nastopu tudi poplav s povratno dobo ved kot Qroo, pri
Cimer pa ne poslab5ujejo poplavne varnosti obstojedim objektom. Z omilitvenimi
ukrepi znotraj obmodja OPPN je mod zagotoviti vamost samih nadrtovanih objektov
iudi za primer poplave Q100, 5e vedno pa bi bila poplavljena okolica obmocja OPPN,
Tomaiideva in Tbilisijska cesta. Ob nastopu poplav Q100 ali viSjih bi bili tako sami
objekti sicer vami, dostop do njih pa za obdobje trajanja poplave ne bi bil mogod oz. bi
bil oteien. Poplavne vode bi se na obmodju zadriale najved nekaj ur.

Skladnost naErtovane gradnje z Uredbo

Nacrtovani objekti se po CC-SI klasifikaciji vrst objektov uvrstijo v razreda 111 -
Enostanovanjske stavbe in 112 - Ve6stanovanjske stavbe. Skladno s prilogo 1 Uredbe
je gradnja tovrstnih objektov dovoljena na obmodjih majhne poplavne nevarnosti
(oznaka "+"). Na obmodjih srednje poplavne nevarnosti pa je dovoljena le na obmodju
stmjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v obstojedih naseljih, kadar je
mogode z izvedbo omilitvenih ukrepov zagotoviti, da vpliv na6rtovanega posega v
prostor ni bistven (oznaka "-1"). Obmodje nadrtovane gradnje se v obstoje6em stanju
nahaja v veejem delu v razredu majhne poplavne nevamosti, v manjiem pa v razredu
srednje poplavne nevarnosti. Glede na to, da gre pri nadrtovanem obmoiju za obmocje
sredi stmjeno grajenih stanovanjskih objektov, je po naii oceni na6rtovana gradnja
skladna z dolodili Uredbe. Vpliv nacrtovanega posega v prostor ni bistven, ob izvedbi
omilitvenih ukrepov pa so nadrtovani objekti izven obmoija razredov poplavne
nevamosti.

Kumulativni vplivi

Zmanj$anje poplavne ogroienosti Siriega obmocja obdelave je mogoce dosedi le s
celovitimi ukrepi, ki se nadrtujejo v sklopu DPN za zagotavljanje poplavne varnosti
Ljubljane.

Vpliv na6rtovanega posega v prostor ni bistven, ob izvedbi omilitvenih ukrcpov
pa so na6rtovani objekti izven obmodja razredov poplavne nevarnosti. Karta
razredov poplavne nevamosti za projektirano stanje obmocja OPPN je v prilogi 1.4.
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111.3.3.2 Vplivi na okoljske cilje

lll.3.4 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi se v Uredbi delijo na varovalne, varstvene in izravnalne. Varovalni
ukrepi so ukrepi za zmanjianje poplavne ogroienosti (Sditijo objekte in ljudi pred Skodo
zardi poplavne vode), varstveni ukrepi so namenjeni zmanj6anju ogro2enost obratov in
naprav, zaradi katerih lahko nastane onesnaienje veijega obsega (Siitijo vode pred
onesnaZenjem), izravnalni ukrepi pa so ukrepi za iznidenje morebitnih negativnih
vplivov nadrtovanih posegov v prostor na obstojedo poplavno ogroienost (zagotavljajo,
da se poplavne razmere obstojedim objektom ne poslabiajo zaradi nacrtovanega
posega v prostor).

Glede na vrsto nadrtovanih objektov in vse izvedene hidravli6ne analize varstveni in
izravnalni omilitveni ukrepi zaradi naertovanega posega v prostor niso potrebni
(nacrtovani objekti niso obrati in naprave, zaradi katerih lahko nastopi onesnaienje
vedjega obsega in nimajo vpliva na reiim odtoka poplavnih voda - ne poslabSujejo
poplavne ogroZenosti obstojedim objektom).

Za zagotovitev cilja zmanj5anja potencialne Skode na nadrtovanih objektih v primeru
nastopa poplav, pa so potrebni varovalni omilitveni ukrepi za zmanjSanje poplavne
ogroienosti.

Ukrepi za zmanjSanje poplavne nevamosti

Znotraj obmodja OPPN niso moini omilitveni ukrepi, ki bizmanjiali poplavno nevamost
obmodja (t.j. pridakovano gladino poplavne vode), saj se poplavne vode, ki poplavijo
obmoije izlijejo iz osnovnih strug ie na obmo-djih gorvodno. Zmanj$anje poplavne
nevamosti obravnavnega obmodja in 5ir5e je mogoce zagotoviti le z izvedbo celovitih

Okoliski ciui Vpliv na okoliski cili
1. Ohranjanje

obstojece poplavne
nevamosti

Obravnavano obmocje se nahaja izven
dosega poplave Qro in znotraj dosega
poplave Qroo. Obmodje OPPN se v
obstojecem stanu nahaja v raznedu
majhne in deloma srednje poplavne
nevarnosti. Ob izvedbi plana se poplavne
razmere na Sir5em obravnavanem
obmociu ne spremeniio.

A - ni vpliva

2. Zagotavljanje
poplavne varnosti
na obmodju OPPN
v primeru poplav s
povratno dobo ved
kot Qrm.

Kote priflieij objektov so predvidene na
294,25 m.n.v. lzradunana gladina
poplave Qtoo zna53 na obravnavnem
obmodju OPPN 293.92 m n.m.. Ob
izvedbi omilifuenih ukrepov nacrtovani
objekti v primeru nastopa poplav ne bodo
ogroieni, torej vpliv ne bo bistven.
Predvidene ureditve ne poslab5ujejo
poplavne vamosti okoliSki obstojecim
objektom.

C - nebistven pod
pogoji

Skupna ocena vpliva
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ukrepov na porecju Malega grabna (Grada5cice), ki se nairtujejo v sklopu priprave
DPN za zagotravljanje poplavne vamosti JZ dela Ljubljane.

Ukrepi za povedanje vamosti na6rtovanih objektov

Z ukrepi znotraj obmocja OPPN lahko doseiemo zmanj5anje ranljivosti na6rtovanih
objektov, s katerimi zmanj5amo potencialno Skodo na in v objektih v primeru nastopa
poplav. Predlagamo dvig kote pritlidja objektov na koto 294.25 t.j. za ca.30cm nad
izradunano koto gladine pri Q100 in 15cm nad izradunano koto pri Q500. S tem
ukrepom zagotovimo da tudi v primeru poplave voda ne bi vdrla v same objekte. V
modelu za na6rtovano stanje smo preverili kakien bi bil morebitni vpliv na vodni reiim
(gladine poplavne vode) tudi v primeru, da se nadvi5ajo celotne parcele nacrtovanih
objektov, na kotah obstojecega terena smo pustili le obmodja v OPPN oznadena kot
javne zelene povniine. NadviSanje celotnega terena sicer pomeni zmanjianje
poplavnega obmodja, kar pa v obravnavanem primeru nima nobenega vpliva na reiim
odtoka poplavnih voda. Glavnina poplavne vode se namred pretaka po ulicah in
cestah, na ostalih poplavnih povriinah voda prakti6no stoji, tako da izlo6itev poplavnih
povr5in na obmocju OPPN nima nobenega vpliva na pricakovane gladine pri e100 v
okolici nadrtovane gradnje.

Kot usmeritue za nadaljnje nacrtovanje torej predlagamo, da se za zmanj$anje
potencialne Skode ob nastopu poplav, kote priflidja objektov nacrtujejo na minimalni
koti2(X.25 m n.m. Prizunanji ureditvipovrsin okoliobjektov (prostorske enote C1, 21,
PE1,PE2 in PE3) s staliSia vplivov na vodni reiim ni omejitev glede vi5ine terene.
Teren okrog nadrtovanih objektov se torej lahko nadviia ali pa tudi ne. V primeru, da se
povriine v okolici objektov ne nadvi5ajo te ostanejo poplavno ogroZene. Odprte zelene
povr5ine (prostorske enote 23, 22. in Z1 na obmocju juZno od nadrtovanih objektov) naj
se ohranjajo na obstojedih kotiah terena, na stikih z ostalimi prostorskimi enotami pa naj
se vi5insko naveiejo nanje.

lll.3.5 Spremljanje stanja okolja

Monitoring ni potreben.
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lll.4 Rastlinstvo Zivalstvo, habitatni tipi

lll.4.1 Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Na obmodju obravnavanega OPPN ali v bliZnji okolici ni varovanih obmoiij, naravnih
vrednot ali EPO, zato teh v nadaljevanju ne obravnavamo. NajbliZja tovrstna obmodja
so: NV Ljubljana Vi6- dob in lipa (id. 8719) cca 105 m v smeri protiJV, Natura 2000
SPA in SCI Ljubljansko barje (515000015 in 513000271) in EPO Ljubljansko barje (id.
31400) ter Krajinski park Ljubljansko barje cca 900 v smeri protiJ.

Zakonska izhodi56a

Zakon o ratifikaciji Konvencije o bioloiki raznovrstnosti (Uradni list RS, 5t. 30/1996).
Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto Zivedega evropskega rastlinstva in
Zivalstva ter njunih naravnih iivljenjskih prostorov - Bemska konvencija (Uradni list
RS, it.55/1999).
Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, at. 112/2OO3,36/2009).
Uredba o zavarovanih prosto iivedih Zivalskih vrstah (Uradni list RS, it. 46,12004,
1 09 1 2004, 85/2005, 1 1 5 12007, Odlodba US 1 3.03. 2008, 96/08, 3612009).
Uredba o zavarovanih prosto Zivecih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, 5t. 46/2004,
1 10 t2004, r 5 noo7, 36t2009).

- Uredba o posebnih varstvenih obmoQih (obmocjih Natura 2000) (Uradni list RS, 5t.
4s t2oo4, 1 1OEA0/., 59t2OA7 . 43t2OO8).

- Pravifnik o doloiitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, at. 11112004,
7Ot2006,58/2009).

- Pravilnik o uvrstitvi ogroienih rastlinskih in iivalskih vrst v rdeci seznam (Uradni list
RS, it. 8212002, 42t2O1O).

- Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na
varovana obmodja (Uradni list RS, 13AI2OC/.,53/2006, 38/2010).

- Uredba o ekolo5ko pomembnih obmoejih (Uradni list RS, 5t.48/20@).

Ostala izhodi5da in viri

- Atlas okolja, http://www.arso.gov.si/, maj 2010.
- Geister, l. 1995: OrnitoloSkiatlas Slovenije. DZS
- Jogan N., Kaligarid M., Leskovar 1., Seliskar A., Dobravec J., 2004. Habitatni tipi

Slovenije HTS 2004, tipologija. Ljubljana, Agencija RS za okolje.
Kryitufek, B., 1991:Sesalci Slovenije. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana.
Martin6ii, A. in sod., 1999: Mala flora Slovenije. Kljuc za dolocevanje praprotnic in
semenk. Tehni5ka zaloiba. Ljubljana.
Singer, D. 2004. Kateri ptid je to? Ptidi Evrope. Kranj. Narava. 450 str.
Sovinc, A. 1994: Zimskiornitoloikiatlas Slovenije. Ljubljana, DZS.
Veenvliet P. in Kus Veenvliet J., 2003: Dvoiivke Slovenije - Prirodnik za dolo6anje.
Zavod Symbiosis. Ljubljana.
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Okoljski cilji in kazalci stanja okolja

OkoUskicilii Kazalci stania okolia
1. Prepredevanje zmanjievanja biotske

raznovrstnosti na ravni ekosistemov (in
habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter
genomov (in genov).

Stanje populacije zavarcvanih in
ogroienih rastlinskih ter iivalskih vrst.
Stanje prednostnih HT in HT, kise
prednostno ohranjajo na obmocju RS
(visokovrednoteni HT).

Merila vnsdnotenja vplivov plana

OPPN za del obmodja urejanja VS 2/13 Bonifacija, Okoljsko poroiilo za CPVO, maj 2010

Rarred vpliva
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

Vplivi oz. u6inki plana bodo enaki kot v obstoje6em stanju ali
pozitivni, kar pomeni, da bodo izbolj5ali obstojece stanje flore,
habitatnih tipov in favne; vkljudno s stanjem, kadar ni prisotnih
ogroZenih, redkih ali zavarovanih vrst.

B - nebistven
vpliv

Obiasna prisotnost manj5ega Stevila ogrcienih, redkih in
zavarovanih vrst, ni unidenja ali fragmentacije redkih in ogroZenih
habitatnih tipov, minimalno poruSenje naravnega ravnovesja. Pri
pripravi plana je potrebno upoitevati standardne in zakonsko
predpisane ukrepe, specificni ukrcpi niso predvideni.

C - nebistven
vpliv pod pogoji

Stalna prisotnost ogroienih, redkih ali zavarovanih vrst,
fragmentacija ali delno unicenje redkih, ogroZenih ali prednostnih
habitatnih tipov, zmerno poru5enje naravnega ravnovesja. V
okoljskem porodilu smo poleg standardnih in zakonsko
predpisanih ukrepov predvideli 5e dodatne omilitvene ukrepe, ki
bodo poltivno vplivali na okoliske cilie.

D - bistven vpliv Stalna prisotnost ve6jega itevila ogroienih, redkih ali
zavarovanih vrst, katerih populacije se zaradi posega zmanjSajo,
unicenje redkih, ogroZenih ali prednostnih habitatnih tipov,
bistveno poru5enie naravneqa ravnovesia.

E - uni6ujoG vpliv Stalna prisotrost vedjega Stevila ogroienih, redkih ali
zavarovanih vrst ter kritidno zmanjianje ali popolno unidenje
njihovih populacij, unicenje redkih, prednostnih ali ogroienih
habitatnih tipov, bistveno poru5enje naravnega ravnovesja. Velika
verietnost izumrtia katere od vrst.

X - vplivov ni moino oceniti



/,ll.4.2 Stanje okolja

111.4.2.1 Flora

Na obmo6ju OPPN se v obstojeiem stanju nahaja park, zasajen z okrasnim drevjem in
grmieevjem, na robu katerega poteka pedpot, obdana z redno koieno zelenico. Glede
na tipologijo Habitatnih tipov Slovenije (ARSO, 2004) sodijo omenjene povrsine v dva
habitatna tipa: HT 85.11 Parkovni gozdovi (manjii gaj, podrast vedinoma parkovno
vzdrievana) in pa HT 85.12 Parkovne trate (zelenice (pogosto ko5ene, vedinoma
zasejane trate iz avtohtonih in alohtonih vrst). Rastje na obmocju OPPN je prikazano
na spodnjih slikah.

111.4.2.2 Favna

Obmodje ureditve obsega vedinoma urlcani prostor, ki ne predstavlja pomembnega
Zivljenjskega prostora prostoZivecim sesalcem. Na tem obmoeju najdemo predvsem
sinanlropne vrste kot npr. beloprsi jei (Einaceus concolo|, siva podgana (Raftus
noruqicus), hi5na miS (Mus musculus), kuna belica (Marfes foina), navadni krt (Talpa
europaea), poljska voluharica (Microtus arualis), itd. Na urbanih obmodjih je diveziteta
ptic praviloma majhna. Vrste, ki tam Zivijo so preteZno sinantropne, to so vrste, ki so se
2e v preteklosti prilagodile na visoko stopnjo 6lovekovih vplivov, tiako da s 6lovekom
lahko sobivajo. Nekatere med njimi so prilagojene 2e do te mere, da jih izven
urbaniziranih obmo6ij ni. Prisotne so vrste ptic kot npr. doma6i golob (Columba livial.
domestica), siva vrana (Coruus cotone comix), domaci vrabec (Passer dorresfbus),
kos (IanCus nrerula), mestna lastovka (Delichon uftica),6mi hudoumik (Apus apus),
Smamica (Phenicurus ochruros) in bela pastirica (Motacilla a/ba). Obmoije OPPN je
za Zivljenje dvoiivk in plazilcev manj primemo, vendar lahko obdasno pridakujemo
pojavljanje posamezne predstavnike vrst tudi iz teh dveh skupin.

Slika 9: Pogled iz peipoti (JV) proti S
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lll.4.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja

111.4.3.1 Vpliviplana

Na obmodju plana bo vedina rastja odstranjenega. Odstranjena drevesa iz prostorske
ureditvene enote Z3 se bodo predvidoma nadomestila v okviru zasaditev OPPN.
Habitatni tipi, ki bodo uni6eni, so antropogeno spremenjeni in zato nimajo vedje
naravovarstvene vrednosti.

Poseg bo vplival tudi na male sesalce in talne nevretencarje, ki so deloma ali v celoti
vezani na Zivljenje v tleh.

111.4.3.2 Vplivi na okoljske cilje

lll.4.4 Omilitveni ukrepi

Bistvenih negativnih vplivov ne pricakujemo. Pri pripravi plana je potrebno upo5tevati
standardne in zakonsko predpisane ukrepe, specifidni ukrepi niso predvideni.

Odrasla drevesna vegetacija naj se ohrani v najvedji moini meri.

lll.4.5 Spremljanje stanja okolja

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

Okoljski cilii Vpliv na okoljski cili Ocens vdiva
1. Prepredevanje

zmanjievanja biotske
raznovrstnosti na
ravni ekosistemov (in
habitatnih tipov), vrst
(in habitatov) ter
genomov (in genov).

Plan obsega obmo6je urbanih povrSin,
kjer je biodiveniteta majhna in se
zavarovane vrste pojavljajo le
izjemoma. Glede na to, izvedba plana
ne bo imela bistvenega vpliva na floro,
favno in habitafre tipe.

B - nebistuen

$kupna ocena vplirra B -nebbtwn
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lll.5 Obremenitev s hrupom

lll.5.l Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi5da

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, Et.1211O4)
- uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS st. 10s/2005,

34t2008, 1 09/2009, 62t2010)
- Uredba o nadinu uporabe zvodnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzrocajo

hrup (Uradnilist RS,5t. 118/05)
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o

pogojih za njegovo izvajanje (Uradni tist RS, St. 105/2008)
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (uradni list RS, st.

1OO|2OO2, 50/2005 in 49/2006)

Ostala izhodiSda in viri

- Dolgorocni plan obdine in mesta Ljubljane za obdobje 1946 - 2OOO za obmodje
Mestne obdine Ljubljana (Uradnilist SRS 5t. 11186, Uradnilist RS, St. 29t91,71Fl9,
62t94,33t97,72t98, 13t99,28/99, 41199, 79/99, 98i99, 31/00, 36/00, s9/00, 75/00,
37 lO1, 63102, 52103, 7OlO3 - odtocba US, M/04, 69/04)- obiinski podrobni prostorski nadrt za del obmodja urejanja vs 2/13 Bonifacija,
dopolnjen osnutek, City Studio d.o.o., Ljubljana, St. naloge CS 1004 - 09, april 2010
- delovna gradiva

- Terenske raziskave prometnih tokov v kriZi56u Tbilisijska - Tomaiiceva ulica,
14.5.2008 - 16-umo Stetje prometa. PNZ d.o.o.

- Prometne in ekonomske osnove za nadzor in vodenje prometa na ljubljanskem
avtocestnem obrodu, PNZ d.o.o., St. 1198, september2009.- Avtomatska Stevna mesta MOL in DRSC. PNZ d.o.o.. 2008.

Okoljski cilji in kazalcistanja okolja

Merila vrednotenja vplivov plana

Okoliski cil Kazalcistanja okolja
1. Omejitev obremenitve s hrupom pod

mejne vrednosti kazalcev hrupa v
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS St.
105/04,34/08)

Viri hrupa na obmo6ju OPPN.

Razred vpliva
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

Obremenitev obmocja OPPN s hrupom bo zaradi izvedbe plana
ostala enaka oz. se bo zmanj6ala. Mejne vrednosti kazalcev za
vi1 hrupa ne bodo preseiene.

B - nebistven
vpliv

Obremenitev obmocja OPPN s hrupom se zaradi izvedbe plana
ne bo bisfueno spremenila. Mejne vrednosti kazalcev za vir
hrupa 4e bodo preseiene.
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C - nebistven
vpliv pod pogoji

Obremenitev obmocja OPPN s hrupom se zaradi izvedbe plan-
ne bo bistveno spremenila ob upoitevanju omilituenih ukrepov.
Mejne vrednosti kazalcev za vir hrupa ne bodo preseZene ob
upoitevanju omilitvenih ukrepov.

D - bistven vpliv Obremenitev obmodja OPPN s hrupom se bo zaradi izveCOe
pfana povecafa. PreseZene bodo mejne vrednosti kazalccv za vir
hrupa.

E - unidujoG vpliv Obremenitev obmodja OPPN s hrupom se bo zaradi izvedbe
plana povedala. Prese2ene bodo kritidne vrednosti kazalcev
hrupa.

X - vplivov ni moino oceniti

skladno z veljavno zakonodajo se obmocje oPPN nahaja v obmodju lll. stopnje
varstva pred hrupom. Mejne in kritidne vrednosti kazalcev hrupa so prikazane v spodnji
preglednici.

Preglednica 7: Mejne in kritidne vrednostj kazalcev hrupa za lll. obmoije varctva pred hrupom v
dB(4

lll.5.2 Stanje okolja

Mejne, kritiCne in koni6ne vrednosti hrupa v okolju doloca Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju glede na obmocja varstva pred hrupom, vir hrupa in das dneva.
Obmoija varstva pred hrupom v veljavnih prostorskih planskih dokumentih Mestne
obiine Ljubljana niso dolodena, zato so le-ta dolocena na podlagi namenske rabe
prostora v prostorskih planih ob6ine v skladu s 4. dlenom Uredba o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju glede na obmodja varstva pred hrupom ter smiselno
upoitevajod gradiva Obdinskega prostorskega nadrta v pripravi.

V veljavnem obcinskem planu je obmoije oppN glede na osnovno namensko rabo
opredeljeno kot obmodje stranovanj in spremljajodih dejavnosti. Obmodja stanovanjske
pozidave v okolici obravnavanega OPPN ter samo obmodje oppN so v skladu z
uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju razvriGena v l[. obmoGje
varstva pred hrupom. Tako so razvridena obmodja tudi glede na dolocila gradiva
Obdinskega prostorskega nadrtra v pripravi.

Obstoje6 vir hrupa na obmodju je promet na Tbilisijski in Toma2idevi ulici. Meritev
obremenitev s hrupom za obstojece obmodje ni na voljo. Kot referencno stanje za
presojo je opredeljeno l.2O2O, torej presoja upo5teva pomst prometa do tega obdobja.

Kritiine wednosti lezalcev hrupa

lll. obmodje 69

Mejne wednosti kazalcev hrupa, ki ga povzro6a uporaba cest

lll. obmocje A6 60 55 A6

Meine vrednoeti kazalcev hrupa, ki ga porzroda uporaba naprav in gradbenih strojev

lll. obmodje 5e q? 48 cd
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Napoved prometa leta 2020

Osnova za izdelavo napovedi prometa so obstojedi prometni tokovi (Terenske
raziskave prometnih tokov v kri2iScu Tbilisijska - Toma2ideva ulica, 14.5.2008 - 16-
urno stetje prometa. PNZ d.o.o.). Stevni podatki so bili ustrezno fakturirani na PLDP
(vozil/dan). Za napoved prometa lete 202O smo upoStevali faktorje rasti prometa, ki so
prevzeti iz prometne Studije "Prometne in ekonomske osnove za nadzor in vodenje
prometa na ljubljanskem avtocestnem obrodu" (PNZ d.o.o., 5t. 1198, september20Og).
Povpredna letna stopnja rasti za obdobje 2OO8(2O20 je za obmodje znotraj ljubljanske
obvoznice 1,57o (plsr).

Promet v total PLDP (vozilidan) leta 2O2A na obravnavanem obmodju Tbilisijske in
Toma2iieve ulice bo:

1. Tomaiideva ulica (vzhod) 13.906 (vozilldan)
2. Tbifisijska ulica (jug) 12.157 (vozit/dan)
3. Tomaiideva ulica (zahod) 4.733 (vozil/dan)
4. Tbilis|ska ulica (sever) 19.243 (vozilidan)

Delitev prometa po obdobjih dneva je prevzeta na osnovi analize ASp - MOL-a
(Avtomatska Stevna mesta MOL in DRSC, PNZ d.o.o., 2008) za povpre6nidelovnidan
v mesecu maju 2008.

Preglednica 8: Delel prometa po strukturi vozil in po obdobJlh dneva

total 7SYo 20% 5o/o

lahka vozila 75o/o 20o/o 50h

telkavozila 84o/o 9o/o 704

lll.5.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja

111.5.3.1 Vplivi izvedbe plana

OPPN s predvideno prostorsko ureditvijo (stanovanjski objekti), ne bodo predstavljali
novega vira hrupa, ki bi lahko povzrodal preseganje predpisane mejne in kritiene ravni
hrupa za lll. obmoije varstva pred hrupom. V 6asu gradnje ni pridakovati prekomernih
obremenitev v kolikor se bo uporabljalo tiste delovne naprave in mehanizacijo, ki so
izdelani v skladu z emisijskimi normamiza hrup gradbenih strojev po Pravilnik o emisiji
hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, 5t. 106/02, 50/05 in 49/06),
gradbena dela pa se bodo izvaiala v dnevnem easu (med 6 in 1A uro) med delavnikom.

Vplivi obremenitve s hrupom prometnega toka Tbilisijske in TomaiiGeva ulice

Vir hrup na obmo6ju OPPN je prometnitok na Tomaiiievi in Tbilisijski cesti. Napoved
hrupa je narejena na osnovi Zacasne metode ocenjevanja kazalcev hrupa po francoski
metodi ocenjevanja, ki jo predpisuje na6a zakonodaja. Standardni postopek racunanja
ravni hrupa prometa pri napovedi hrupa je predpisan v prilogi 3: "Prilagoditev za6asnih
metod za ocenjevanje kazalcev hrupa", ki je sestavni del Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS St. 105105). Uporabili smo radunalni5ki program
za modeliranje hrupa SoundPLAN po smernici XPS 31-133.
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Hrup na obravnavanem obmocju oPPN je odvisen primamo od gostote in strukture
prometnega toka. Razen strukture prometa na ravni hrupa vplivajo potovalne hitrosti
prometnega toka, vrsta - reiim prometnega toka, tehnicno stanje vozil, struktume
lastnosti cesti5da, niveletni potek ceste, tehniCne reiitve postavitve ceste v prostor,
meteorolo5ki pogoji (vpliv vremenskih razmer, atmosferska absorpcija) absorptivnost
podlage in drugi faktorji.

Absorptivnost podlage je prevzeta za stanovanjska obmodja (G = 0,5), podrodje
cestnih povrSin (G=0,0) in za porasle travnike (G = 1,0).

Pri izraiunu hrupa so upoitevane administrativne hitrosti 50/50 km/h.

Pri izracunu je upoStevana tudi moina rekonstrukcija obstojedega Stirikrakega kri2i5da
Tbilisijska - TomaZieeva ulica v enopasovno kroZno kriZi5ce.

Preglednica9: Raven zvoine modi (Lawlm) v dBA na meter doliine vzdoli voznega pasu
obrawavanega obmodja Tbilisijske in Tomaiideva ulice

SS - sunkoviti stalni promehi tok Z - zaviranje
P - pmpeswanje TS - tekod'stalni pranetni rok

lz izraduna izhaja, da bi bile zaradi hrupa prometa mestnih cest na robnem delu
bodoce zazidave ob Tbilisijski cesti in na obmodju kriZisda / kroii56a Tbilisijska -
Tomaiideva brez ustrezne zaidite preseZene mejne ravni hrupa za lll. obmocje varstva
pred hrupom.

Predlog protihrupne za6dite je izdelan kot kombinacija aktivne in pasivne protihrupne
zaidite.

Aktivna zasdita ob rbilisijski ulici (protihrupna ograja)je predvidena kot parcelna ograja
viSine 2 m v dolZini 35 m. Pasivna za5iita je predlagana kot dodatna predpisana
stopnja izolativnosti fasadnih elementov (okna in vrata) za prvi in drugi niz vrstnih hiS
ob kriii5cu / kroZi5du Tbilisijske in Tomaii6eve ulice.

Upo5tevajod gornje omilitvene ukrepe je v bivalnih prostorih moZno zagotoviti omejitev
obremenitve s hrupom pod mejne vrednosti kazalcev hrupa.

odssk hitrost dBA
krlfl56e

1 Tomaiideva - vzhod (50150) SS 81,2 dBA 79,9 dBA 71,2 dBA
2 Tbilisijska - sever (50/50) SS 80,5 dBA 79,2 dBA 70,7 dBA
J Tomaiideva - zahod (50/50) SS 76,3 dBA 57,2 dBA 65,8 dBA
4 Tbilisijska - jug (50/50) SS 82,6 dBA 94 2. dBA 72,9 dBA

KK'Z|SCE

1 TomaZiceva - vzhod (50/so) SS 81,2 dBA 79,9 dBA 71,2 dBA
z Ibilisijska - sever (50/50) SS 80,5 dBA 79,2 dBA 70,7 dBA

Tomaii6eva - zahod (50/50) SS 76,3 dBA 57,2 dBA 65,8 dBA
4 Tbilisijska - jug (50/50) SS 82,6 dBA 81,3 dBA 72,9 dBA
5 rondo (40/40) SS 80,8 dBA 79,4 dBA 70,9 dBA
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111.5.3.2 Vplivi na okoljske cilje

lll.5.4 Omilitveni ukrepi

das gradnje

V easu gradnje se:
- uporabljajo delovne naprave in gradbeni stroji, ki so izdelani skladno s predpisi, ki

urejajo emisijske norme za hrup gradbenih strojev, ki se uporabljajo na prostem,
- upostevajo easovne omejitve gradnje v vplivnem obmocju objektov z varovanimi

prostori na dnevni 6as med 6.00 in 18.00 uro in na delavnike,
- transporti poti na gradbi5ce dolocijo na nadin, da v najmanjii moZni meri

o breme njujejo obstojede o koliSke stanovanjske objekte.

Protihrupna za56ita predvidenih objektov v ohriru OPPN

Predlog protihrupne za5dite je izdelan kot kombinacija aktivne in pasivne protihrupne
zaS6ite.

Aktivna za56ita ob rbilisijski ulici (protihrupna ograja) in Tomaiicevi cest je
predvidena kot parcelna ograja viSine 2 m v dolZini 35 m.

Pasivna zaSdita je predlagana kot dodatna predpisana stopnja izolativnosti fasadnih
elementov (okna in vrata) za prvi in drugi niz vrstnih his ob kriiisdu / kroiiscu Tbilisijske
in Tomaiiceve ulice. Zvodna izolirnost bivalnih prostorov se dolo6i na podlagi
akustienih lastnosti fasadnih elementov, dimenzije in opremljenosti prostorov ter
dimenzij oken, dimenzij fasadne pregrade, ki pripada posameznemu bivalnemu

OkoUskicilji Vpliv na okoljski cili
1. Omejitev

obremenitve s
hrupom pod mejne
vrednosti kazalcev
hrupa v skladu z
Uredbo o mejnih
vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Ur. list
RS Sr. 105/04,
34108).

Predvideni objekti v okviru OPPN ne
bodo predstavljali novega vira hrupa, ki
bi presegal predpisane mejne in
kritiene ravni hrupa za lll. obmodje
varstva pred hrupom, v katerega
obravnavno obmo_6je sod i.
Upodtevajod omilitvene ukrepe, je v
bivalnih prostorih predvidenih objektov
moino zagotoviti omejitev obremenitve
s hrupom pod mejne vrednosti
kazalcev hrupa. Z umestitvijo ograje na
rob Tbilisijske / Toma2i6eve ceste bodo
v pritlidjih objektov delno zagotovljene
obremenitve s hrupom pod mejne
vrednosti kazalcev hrupa za najbolj
izpostavljene objekte v pritlidju. V viSjih
etaZah je zato predlagano dodatno
zviSanje izolativnosti fasadnih
elementov.

C - nebistven
vpliv pod pogoji
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prostoru ter ocenjene merodajne ravni hrupa pred objektom - fasadi v planskem
obdobju.

Razredi zvocne izolirnosti izpostavljenih prostorov R*,,"=, ki jih na osnovi merodajne
ravni hrupa predpisuje DIN 4109 so v naslednji preglednici.

Preglednica 10: Razredi zvodne izolirnosti blvalnlh prostorov nr,res, glede na zunanjo obremenitsv
s hrupom po DIN 4109

razred Lvrn.oen+.3 dBA bivalne prostore za poslovne proslore

do 55 30

tl 56-60 30 30

ilt 01-05 35 30

IV 66-70 40 35

V 71-75 45 40

VI 76-80 qn 45

V letu 2020 bodo merodajne vrednosti kazalca hrupa na izpostavljenih fasadah
preobremenjenih objektov dosegale lll. in lV. razred po DIN 4109. Zvo(na izolirnost
oken R,,".orno, ki so od fasadnih elementov najbolj prepustna, se skladno z DIN 4109 za
posamezni razred izraduna na podlagi gabaritov posameznega prostora in oken ter
njegove zunanje stene. Ocenjene potrebne zvoene izolimosti oken so raanidne iz
preglednice.

Upo5tevajod gornje omilitvene ukrepe je v bivalnih prostorih moino zagotoviti omejitev
obremenitve s hrupom pod mejne vrednosti kazalcev hrupa. Potrebno je opozoriti, da
je v primeru kroZi5da predlog protihrupne zasdite enak, Nivoji hrupa v neposredni bliiini
kroZi5ia so pribliZno za 0,4 dBA viSji, ostale ravni hrupa na fasadah objektov so enake
oziroma zaO,1- 0,2 dBA visje.

lll.5.5 Spremljanje stania okolja

Spremljanje stanja okolja je potrebno le za cas gradnje.

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju in Uredbo o
ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju je potrebno monitoring hrupa izvajati med
gradnjo. Zavezanec za spremljanje stanja med gradnjo je izvajalec del. Monitoring
hrupa je potrebno izvajati v skladu z doloeili Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v
okolju.

Spremljanje med gradnjo obsega nadzor nad viri hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo na prostem, in izvajanje meritev hrupa v dasu pripravljalnih in
intenzivnih gradbenih del pri gradbiscu najbliijih stanovanjskih objektih. V primeru
prekoraditev mejnih vrednosti je izvajalec del dolian izvesti zadasne protihrupne
ukrepe in z delom nadaljevati po preveritvi njihove uiinkovitosti. Obseg meritev in
lokacije merilnih mest monitoringa je potrebno natran6neje doloditi v fazi izdelave PGD.
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lll.6 Svetlobno onesnaZevanje

lll.6.1 Okoljski cilji, merila in metode ugotavtjanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi56a

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaievanja okolja (Uradni list RS, St.
8 1 l2OO7, 1 Og l2OO7, 62/20 1 O; v nadaljevanju U redba)

Ostala izhodiSda in viri

- Okoljsko porocilo za dopolnjen osnutek lzvedbenega prostorskega naertr Mestne
obdine Ljubljana, OIKOS d.o.o., november 2009.

- Smemice k OPPN, Elektro Ljubljana, Distribucijska enota Ljubljana mesto. St.
6155/2009. Dne: 5.12. 2009.

- Legi5a P.2001 : Svetlobno onesnaZevanje = zapravljanje energije. V: Bevk S.,
MikuZ H. Pezelj J. (ur.); Svetlobno onesnaievanje: javna predstavitev mnenj.
Ljubljana: Driavni zbor Republike Slovenije.

- Marolt S., 2006: St<oOtlivi vplivi svetlobnega onesnaZevanja na Ziva bitja, diplomsko
delo. UN v Ljubljani, Visoka Sola za zdravstvo, Oddelek za sanitamo inienirstvo,
Ljubljana.

Okoljski cilji in kazalci stanja okolja

Okoliski cil
1. Doseganje ciljne vrednosti letne porabe

elektrike svetilk vgrajenih v razsvetljavo
obmodja OPPN.

Povpredna elektriCna mod svetilk ter
lokacija svetilk na obmo6ju plana.

2. Omejitev obremenitve s svetlobnim
onesnaZevanjem pod mejne vrednosti
za osvetljenost, ki jo povzroda
razsvetljava na oknih varovalnih
prostorov.

O Merila vrednotenja vplivov plana

Razred vpliva
A - nivpliva /
pozitiven vpliv

Obmocje plana ne bo osvetljeno.

B - nebistven vpliv Pri pripravi OPPN je upo5tevana Uredba o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaZevanja okolja, upoitevana bo predpisana
mejna vrednost za povpredno elektridno mo6 svetilk.

C - nebistuen vpliv
pod pogoji

Pri pripravi OPPN je delno upo5tevana Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaievanja okolja, a so potrebni 5e
dodatni omilitveni ukrepi glede upo5tevanja predpisane mejne
vrednosti za povpredno elektridno mod svetilk.

D - bistven vpliv Obmoeje plana ne bo razsvetljeno v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaievanja okolja, predpisane
mejne vrednosti za povpredno elektriEno moi svetilk so delno
upoitevane, omilitveni ukrepi niso moZni.
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E - unidujod vpliv Obmodje plana ne bo razsvetljeno v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih svetlobnega onesnaZevanja okolja, predpisane
mejne vrednosti za povpredno elektridno mod svetilk niso

x- ni moino oceniti

lll.6.2 Stanje okolja

svetlobno onesnaievanje okolja je emis'rja iz virov sveilobe, ki poveda naravno
osvetljenost okolja. Svetlobno onesna2evanje okolja povzroca za dlovekov vid mote6o
osvetljenost in obdutek blescanja pri ljudeh, ogroia vamost v prometu zaradi blescanja,
zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti iivljenje ali selitev ptic,
netopirjev, zuzelk in drugih iivali, ogroza nar€rvno ravnote2je na varovanih obmoEjih,
moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu
po nepotrebnem porablja elektricno energijo"

ureditveno obmocje OPPN se nahaja v Ljubljani na vidu, med romaiieevo in
Tbilisijsko ulico ter Ulico Maldi Belideve. Podatki o javni razsvetljavi so za obstojede
stanje na voljo le za obmocje celotne mestne obdine Ljubljana. Poraba elektricne
energije za javno razsvetljavo je leta 2008 znaSala 17.943.240 k\Mr, kar zna6a 67
kwh/prcbivalca v obcini na leto. To pomeni preseganje mejne vrednosti glede na
Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaZevanja (Uradni list RS, St. g1/07,
109107). V letu 2008 je bila javna razsvefljava prilagojena tiako, da ne seva ved
navzgor, prav tako je bila dolocilom uredbe prilagojena razsvefljava objektov za
ogla$evanje. V skladu s programom sanacije javne razsvetljave naj bi se razsvetljava
fasad prilagodila zakonskim zahtevam do 31. decembna 1010, razsvetUava kultumih
spomenikov do 31. decembra 2013, razsvefljava cest in javnih povr5in pa do 31.
decembra 2016.

lll.6.3 Ugotovljenivplivi plana in njihova presoja

111.6.3.1 Vpliviplana

Za osvetlitev obmocja bo potrebno zgraditi javno razsvefljavo pod pogoji upravljavca v
MOL (Javni holding Ljubljana d.o.o., Energetika Ljubljana d.o.o.). Vse javno dostopne
povrsine v obmoeju OPPN bodo razsvetljene s sistemom interne razsveiljave.
Napajanje predvidene javne razsvetljave bo iz nove prostostojede priklju6ne omarice
(PSO). Pri izboru svetil se mora upo5tevati Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaievanja (Uradni list RS, St. 81/07, 109rcn in sicer dolocila, ki se nanaiajo na:
- Ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih povrSin: Letna poraba elektrike vseh

svetilk, ki so na obmodju posamezne obcine vgrajene v razsvetljavo obdinskih cest
in razsvetljavo javnih povrSin, ki jih obdina upravlja, izraeunana na prebivalca s
stalnim ali za6asnim prebivaliSdem v tej obcini, ne sme presegati ciljne vrednosti
44,5 kwh.

- Omejitve osvetljevanja varovanih prostorov: Javna razsvefljava mora biti
namescena tako, da osvetljenost, ki jo povzroia na oknih varovanih prostorov, ne
presega mejnih vrednosti iz spodnje tabele.
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do3m 25lx 5lx
3mdo10m 10lx 2lx
10mdo20m 5lx 1lx

nad 20 m 2lx 0,2 lx

Preglednica 11: Mejne wednosti za osvetljenost, ki jo povzroda mzsvetjava na oknih varovanih
prostorov

Pri nadrtovanju razsvetljave je potrebno upo5tevati osvetljevanje z okolju prijaznimi
svetilkami. Za razsvetljavo, ki je vir svetlobe po tej uredbi, se uporabljajo svetilke,
katerih delei svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0olo.

Upo5tevajoc namestitev t.i. vardnih svetilk bo izvedba plana pomenila statisticno
zmanj5anje porabe elektrike svetilk vgrajenih v javno razsvetljavo izradunano na
prebivalca s stalnim ali zadasnim prebivali5dem v MOL oz. prispevala k doseganju
ciljne vrednosti letne porabe elektrike. Z ustrezno umestitvijo svetilk na obmocju OPPN
bodo obremenitve s svetlobnim onesnaievanjem pod mejnimi vrednostmi za
osvetljenost, ki jo povzroda razsvetljava na oknih varovalnih prostorov.

111.6.3.2 Vplivi na okoljske cilje

lll.6.4 Omilitveni ukrepi

V besedilu Odlole o OPPN naj se smiselno uporabijo 4,5,7,8 in 17 6len Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnazevanja okolja (Uradni list RS, St. 81/07, 109107)
in natandnejie opredelijo predvsem zahteve glede osvetljevanja javnih cest, javnih
povr5in in omejitve osvetljevanja varovalnih prostorov. Omilitveni ukrep pripravljavec
OPPN vkljudi v plan, pri izvedbi ga upoSteva projektant. Nadzor izvaja MOP CPVO.

lll.6.5 Spremljanje stanja okolja

Upravljavec javne razsvetljave v Mestni obdini Ljubljana mora letno spremljati porabo
elektrike za javno razsvetljavo.

Otoljakicilji Vpliv na okoliski cilj Ocena vpliva
1. Doseganje ciljne vrednosti letne

porabe elektrike svetilk vgrajenih v
javno razsvetljavo obmocia OPPN.

Obmodje OPPN bo
razsvetljeno z javno
razsvetljavo z
sistemom inteme
razsvetljave.
Upogtevajoe
namestitev t.i. vardnih
svetilk in njihovo
ustrezno umestitev na
obmodju OPPN bosta
oba okoljska cilja
doseiena.

C - nebistven
pod pogoji

2. Omejitev obremenitve s svetlobnim
onesnaZevanjem pod mejne vrednosti
za osvetljenost, ki jo povzroda
razsvetljava na oknih varovalnih
prostorov.

C - nebistven
pod pogoji
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lll.7 Elektromagnetno sevanje

lll.7.1 Okoljski cilji, merila in metode ugotavljanja in
vrednotenja vplivov

Zakonska izhodi56a

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni list
RS, 5t. 7011996,41/2OU-ZVA-1; v nadatjevanju Uredba)- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje {Uradni list RS, 5t. 70i96; v nadaljevanju
Pravilnik)

Ostala izhodiSda in viri

- Valie B, Gaj5ek P. 2008: Elektromagnetna sevanja. Vplivna obmo6ja. Ljubljana,
Forum EMS.

- Gaj5ek P. 2007. Elektri6na in magnetna potja. Etektrika in zdravje. Ljubljana, Forum
EMS.

Okoljski cilji in kazalci stanja okolja

Merila vrednoGnja vplivov plana

Okoljski ci
1. Ohranjanje obremenjenosti okolja z

nizkofrekvendnimi elektromagnetnimi
sevanji pod mejnimi vrednostmi iz
Uredbe o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in Zivljenjskem okolju (Uradni
list RS, 5t.70/96).

Obremenjenost naravnega in
2ivljenjskega okolja z elektromagnetnimi
sevanji.

Razred vpliva Kriteriji razvrctitve v razred vplivov
A - ni vpliva /
pozitiven vpliv

Obremenjenost naravnega in Zivljenjskega okolja z EMS zaradi
izvedbe plana se bo zmanjiala ali ostala nespremeniena.

B - nebistven vpliv Obremenjenost naravnega in iivljenjskega okolja zaradi izvedbe
plana se ne bo bistveno povetala. Dolodila Uredbe so
izpolnjena.

C - nebistven vpliv
pod pogoji

Obremenjenost naravnega in iivljenjskega okolja zaradi izvedbe
plana se ne bo bistveno povedala, ce bodo ob tem upoitevani
qodatni pogoji. Doloeila Uredbe so izpolnjena.

D - bistven vpliv Obremenjenost naravnega in iivljenjskega okolja zaradi izvedbe
plana se bo bistveno povedala. Dolodila Uredbe so izpolniena.

E - unidujod vpliv Obremenjenost naravnega in iivljenjskega okolja se bo bistveno
povecala. Dolodila Uredbe niso izpolniena.

X - vplivov ni moino qceniti
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lll.7.2 Stanje okolja

Obravnavamo celotno vplivno obmodje posega. Na tem obmoeju se trenutno nahaja
obstojeca TP 0628 Malci Belie 9. Gre za standardno TP 10/0,4 kV, moii 400 kVA. Do
TP vodi vec 10 in 0,4 kV kablovodov. Drugih pomembnih virov nizko ali
visokofrekvendnih elektromagnetnih sevanj na obmodju ni.
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Slika 10:lzradun vplivnega obmodja nazivno obremenjene TP 0628. Vrednosti gostote magnetnega
pretoka so prikazane v procentih mejne vrednosti za l. obmodje iz Uredbe. Rdeda obmoija
so obmodja, kjer prihaja do preseganja mejnih vrednosti. Ta so omejena na razdaljo do 1

m od sten TP.
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Slikall:lzradun vplivnega obmoija nazivno obremenjenega kablovoda. Vrednosti gostote
magnetnega pretoka so prikazane v procentih mejne vrednosti za L obmoije iz Uredbe.
Rdeia obmodja so obmodja, kjer prihaja do preseganja mejnih vrednosti. Ta so omejena
na razdaljo do 1,2 m od srediida kablovoda in segajo le do 0,4 m nad nivojem tal (v
primeru vkopa na globino 1 m).
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Obremenjenost okolja z elektromagnetnimi sevanji smo dolodili s pomo6jo numeri6nih
izradunov. Numeridne izra6une smo opravili za okolico TP 0628 in okolico kablovodov,
in sicer smo predpostavili najneugodnejie razmere, ko so tako celotna TP kot tudi
posamezni kablovodi obremenjeni z nazivno obremenitvijo.

Razvidno je, da je obremenjenost naravnega in iivljenjskega okolja zaradi trenutnih
nizkofrekvenenih virov elektromagnetnega sevanja nizka. Vrednosti za elektridno
poljsko jakost so na ravni ozadja, vrednosti za gostoto magnetnega pretoka pa so Ze
na razdalji 5 m od vseh virov elektromagnetnih sevanj manj5e od 5 o/o mejnih vrednosti
za l. obmodje. Mejne vrednosti za l. obmodje so lahko preseiene samo v oZjem
obmocju tik ob TP do oddaljenosti 1 m od TP ter tik nad kablovodi do oddaljenosti 1 m
od osi kablovoda in vi5ine 1,5 m nad kablovodom (0,5 m nad tlemi za primer vkopa na
1 m globine).

lll.7.3 Ugotovljeni vplivi plana in njihova presoja

111.7.3.1 Vplivi plana

Zaradi izvedbe plana bo potrebno nekatere kablovode v okolici TP premakniti in izdelati
nov NN kablovod za napajanje novozgrajenih hiS. Zaradi tega se elektromagnetno
sevanje zaradi izvedbe plana ne bo povedalo, prislo bo le do prerazporeditve obrnodij s
poveianim sevanjem. Kjer se je do sedaj nahajal kablovod in se po izvedbi plana ne bo
vec nahajal, se bodo vrednosti elektromagnetnega sevanja zmanj5ale, kjer pa se bo
kablovod nahajal po izvedbi plana in se predhodno ni nahajal, se bodo vrednosti
elektromagnetnega sevanja zvi5ale.

Glede na ureditveno situacijo in idejno reSitev 56-09 EE napajanje za OU VS 2/13
Bonifacija-stanovanjski objekti ob Mal6i Belideve z dne 17.1.2O1O, projektant Elektro
Ljubljana, Slovenska cesta 58, Ljubljana, se bodo tako TP kot tudi vsi NN kablovodi
(razen kablovodi za napajanje samih novih objektov) po izvedbi plana nahajali vee kot
4,0 m od objektov, zato bodo na obmodju objektov vrednosti dosegale do 5 o/o mejnih
vrednosti za l. obmodje.

111.7.3.2 Vplivi na okoljske cilje

Okoljski cilji vpliv na okoljski cil
1. Ohranjanje obremenjenosti okolja z

nizkof rekvendnimi elektromagnetnimi
sevanji pod mejnimi Uredbe o
elektromagnetnem sevanju v
naravnem in iivljenjskem okolju
(Uradnilist RS, St. 70/96).

Obremenjgnost
naravnega in
Zivljenjskega okolja
zaradi izvedbe plana
se ne bo bistveno
povedala. Dolodila
Uredbe so izpolnjena.

B - nebistven

Skupna ocena vpliva
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f

slikal2:Vpliwro obmodje nazivno obremenjene TP 0620 (kot na zgomji sliki) - prikaz mejnih
vrednosti gostote magnetnega pretoka na situaciji predvidenih ureditev. ObjeKi so od TP
oddaljeni vei kot 5 m od objelttov - na obmodju objektov bodo wednosti dosegale do 5 o/o

mejnih vrednosti za l. obmoije.

lll.7.4 Omilitveni ukrepi

Omilitveni ukrepi niso potrebni.

lll.7.5 Spremljanje stanja okotja

V skladu s Pravilnikom ter Uredbo po posegu ni potrebno izvesti prvih meritev, ce se
ne premakne sN kablovod, ki povezuje TP 0628 Matei Belic 92 in Tp 06s3 Tbilisryska
92. ce pa se ta kablovod premakne, je potrebno izvesti prve meritve. Za izvedbo prvih
meritev je zadolien upravljalec vira elektromagnetnih sevanj.

v skladu s Pravilnikom ter uredbo obratovalnega monitoringa ni potrebno izvajati.
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o

lV. Ocena razvoja stanja okolja, 6e do
realizacije plana ne bi pri5lo

Neralizacija plana pomeni ohranjanje obstojedega stanja posameznih obravnavanih
okoljskih sestavin, torej odsotnost vplivov opisanih v tem okoljskem porodilu.

o
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V. Skupna ocena spreiemljivosti plana
V spodnjem pregledu so podane kljudne ugotovitve ugotavljanja in vrednotenja vplivov
izvedbe plana, Obdinski podrobni prostorski nadrt za del obmodja urejanja VS 2/13
Bonifacija, po posameznih obdelanih sestavinah okolja.

Posamezni pripisani razredi vpliva pomenijo:
A - ni vpliva oz. je pozitiven vpliv
B - vpliv je nebistven
C - vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilifuenih ukrepov
D - vpliv je bistven
E - vpliv je unicujod

Sestavina okolja Vpliv

Zrak in podnebje Stanovanjski objekti bodo ogrevani z
zemeljskim plinom in bodo predstavljali
nebistven vir emisii v zrak.

B - nebistven
vpliv

Podzemne vode Komunalna odpadna voda iz predvidenih
objektov se odvaja v me5anem sistemu in bo
navezana na obstojede in predvideno
sekundamo kanalizacijsko omreije. Meteorne
odpadne vode se odvaja v sistem meiane
kanalizacije. Ob upoStevanju veljavnih
predpisov vplivov na kvaliteto podzemne vode
ni pridakovati. Negativen vpliv je moien
predvsem v pilmeru nesred.

B - nebistven
vpliv

PovrSinske vode
(poplavna
obmodja)

Obravnavano obmo6je se nahaja izven dosega
poplave Qro in znotraj dosega poplave Q1s0, v
razredu majhne in deloma srednje poplavne
nevamosti. Ob izvedbi plana se poplavne
razmere na Sir5em obravnavanem obmodju ne
spremenijo.
Gradnja je skladna s prilogo 1 Uredbe o pogojih
in omejitvah zaizvajaile dejavnosti in posegov
v prostor na obmodjih, ogroienih zaradi poplav
in z njimi povezane erozije celinskih voda in
morja (Url.l. RS, 5t.89/2008).
Kote pritlidij objektov so predvidene na294,25
m.n.v. lzradunana gladina poplave Qrm znaia
na obravnavnem obmodju OPPN 293.92 m
n.m.. Ob izvedbi omilitvenih ukrepov nadrtovani
objekti v primeru nastopa poplav ne bodo
ogroieni, torej vpliv ne bo bistven. Predvidene
ureditve ne poslabiujejo poplavne varnosti
okoli5ki obstojedim objektom.

C - nebistuen
pod pogoji

Rastlinstvo
iivalstvo,
habitatnitipi

Plan obsega obmodje urbanih povriin, kjer je
biodiverziteta majhna in se zavarovane vrste
pojavljajo le izjemoma. Glede na to, izvedba
plana ne bo imela bistvenega vpliva na floro,
favno in habitatne tipe.

B - nebistven
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Obremenitev s
hrupom

Predvideni objekti ne bodo predstavljali novega
vira hrupa, ki bi presegal predpisane mejne in
kritiEne ravni hrupa za lll. obmo6je varstva pred
hrupom, v katerega obravnavno obmocje sodi.
UpoitevajoE omilitvene ukrepe, je v bivalnih
prostori h predviden i h objektov moino zagotoviti
omejitev obremenitve s hrupom pod mejne
vrednosti kazalcev hrupa. Z umestitvijo ograje
na rob Tbilisijske / TomaZideve ceste bodo v
pritliejih objektov delno zagotov[ene
obremenitve s hrupom pod mejne vrednosti
kazalcev hrupa za najbolj izpostavljene objekte
v pritlidju. V vi5jih etaiah je predlagano dodatno
zvi5anje izolativnosti fasadnih elementov.

C - nebistven
vpliv pod pogoji

Svetlobno
onesnaievanje

Obmocje OPPN bo razsvetljeno z javno
razsvetljavo s sistemom inteme razsvetljave.
UpoStevajoc namestitev t.i. vardnih svetilk bo
izvedba plana pripomogla k doseganju ciljne
vrednosti letne porabe elektrike svetilk vgrajenih
v javno razsvetljavo. Z ustrezno umestituijo
svetilk bodo obremenitve s svetlobnim
onesna2evanjem pod mejnimi vrednostmi za
osvetljenost, ki jo povzroda razsvetljava na
oknih varovalnih prostorov.

C - nebistven
pod pogoji

Elektromagnetno
sevanje

Obremenjenost naravnega in iivljenjskega
okolja zaradi izvedbe plana se ne bo bistveno
poveiala. Dolocila Uredbe o elektromagnetnem
sevanju v naravnem in 2ivljenjskem okolju
(Uradni list RS, 5t. 70196) so izpolniena.

B - nebistven

Vplivi na dlovekovo zdravje in kakovost iivljenja bodo nebistueni ob izvedbi
omilitvenih ukrepov (C). Ureditve bodo nebistven vir novih emisij v zrak. Oskrba s pitno
vodo ne bo okmjena, kakovost pitne vode je ustrezna. Objekti za bivanje bodo vami
pred poplavami Qroo. Ureditve ne predstavljajo bistvenega vira hrupa, upostevajoc
omilitvene ukrepe, je v bivalnih prostorih predvidenih objektov mo2no zagotoviti
omejitev obremenitue s hrupom pod mejne vrednosti kazalcev hrupa. Sveilobno
onesnaZenje bo ustrezno omejeno. Elektromagnetno sevanje bo v okvirih dovoljenih
obremenitev. Posebnih odpadkov ne bo.

Presoja ugotovljenih vplivov na okolje in prostor kaZe, da stia obseg oz. stopnja vplivov
na okolje sorazmemo majhna. Skupen vpliv je ocenjen z oceno C - nebistven vpliv pod
pogoji. Obdinski podrobni prostorski nalrt za del obmoGja urejanja VS 2/13
Bonifacija je ocenjen kot okoljsko sprejemljiv ob upoStevanju omilitvenih
ukrepov in na6inov spremljanja izvajanja plana, ki so vklju6eni v odlok o
obcinskem podrobnem prostorskem naertu.
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