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UVOD 

Na območju urejanja ŠP 4/1-1 – Avtotehna v ljubljanski četrtni skupnosti Dravlje, v industrijski coni 
Stegne, med Ljubljansko severno obvoznico in Celovško cesto je predvidena gradnja poslovnih 
prostorov s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin. V 10. členu Ureditvenega načrta 
(UN) za območje urejanja ŠP 4/1-1 - Avtotehna (Uradni list RS, št. 6/94-293, 78/10-4264, 99/12-3828 
in 42/18-2121) izhaja, da je na lokaciji možna podzemna izraba prostora največ do dveh kletnih etaž, 
oziroma podkletitev do največ 2 m do najvišje znane gladine podzemne vode.  

V postopku lokacijske preveritve, ki bi dopustil odstopanja od pogojev UN, želena je namreč gradnja 3 
kletnih etaž, smo za naročnika izdelali hidrogeološko mnenje o vplivu gradnje 3 kletnih etaž v primerjavi 
z 2 kletnimi etažami na zemljišču 766/14, k. o. Dravlje. 

V poročilu podajamo hidrogeološki prognozni prerez temeljnih tal in opis pojavljanja vodonosnih plasti 
s podatki o višini gladine podzemne vode, ki temeljijo na rezultatih obstoječih raziskav. Na podlagi tega  
smo ocenili, kakšen bi bil lahko vpliv globlje gradnje objekta na zaščito vodnega vira in podajamo 
predlog dodatnih zaščitnih ukrepov v primeru izvedbe 3 kletnih etaž.  

To poročilo obravnava le hidrogeološki vidik odstopanja od Ureditvenega načrta z izvedbo 3 namesto 
dveh kletnih etaž glede na zaščito vira pitne vode. Drugi vidiki tega odstopanja pri gospodarjenju s 
podzemnim prostorom, prostorskem načrtovanju podzemnih objektov in geotehničnih pogojev niso 
obravnavani. 

 

1. PROJEKTNI PODATKI 

1.1. Sedanje stanje in raba prostora 

KO: 1738, parc. št. 766/14, Nadmorska višina površja: 307,3 m.n.m. 

Slika 1. Položaj predvidenega posega na parc. št. 766/14, KO: 1738. 
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1.2. Načrtovano stanje 

Izgradnja nestanovanjske stavbe - poslovni prostori:  

- 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 

- 12203 Druge poslovne stavbe, 

z garažo v kletnih etažah in s pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin. 

1.3. Pogoji urejanja prostora in občinski prostorski načrt 

Na predvideni lokaciji velja Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja ŠP 4/1-1 - Avtotehna 
(Uradni list RS, št. 6/94-293, 78/10-4264, 99/12-3828 in 42/18-2121), v nadaljevanju UN.  

Iz 10. člena UN izhaja, da je na lokaciji (na zemljišču 766/14, k. o. Dravlje) možna podzemna izraba 
prostora maksimalno do dveh kletnih etaž, oziroma podkletitev do največ 2 m do najvišjega znanega 
nivoja podzemne vode. 

1.4. Pogoji za poseg v VVO III A 

Območje načrtovane gradnje leži v vodovarstvenem območju III A1. Načrtovana gradnja, razvrščena v 
CC.Si II Nestanovanjske stavbe 122 Upravne in pisarniške stavbe je v VVO III A dovoljena brez posebnih 
prepovedi, omejitev ali podrobnejših pogojev (Priloga 3 Uredbe).  

Vodno soglasje se pridobiva za garažne stavbe, parkirišča, cevovode za odpadno vodo, ponikanje 
prečiščene padavinske odpadne vode, vrtanje. 

Izrecno je prepovedana uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za 
vodo. 

1.5. Projektni pogoji / pogoji za drug poseg v prostor, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda 

Pri določanju pogojev za pridobitev vodnega soglasja za posege, ki lahko vplivajo na stanje in režim 
podzemnih voda gre pri obravnvanem posegu za nalednje možne vplive, oziroma posledično zaščitne 
ukrepe: 

- zmanjšanje zadrževalnih sposobnosti vrhnjih plasti,  
- hitrejše precejanje viseče podzemne vode v spodnjo gladino podzemne vode, 
- izgube iz kanalizacijskih vodov in priključkov, 
- morebitna razlitja nevarnih snovi ob nesrečah z delovnimi sredstvi med gradnjo, 
- uporaba materialov, iz katerih bi se lahko izluževale snovi škodljive za vodo, 
- točkovno ponikanje prečiščenih padavinskih vod z utrjenih površin, 
- spiranje morebitno onesnaženih tal iz starih bremen ob izkopih za gradnjo. 

 
 
1 Uredba o območju vodonosnika Ljubljanskega polja in njegovega hidrografskega zaledja, ogroženega zaradi 
fitofarmacevtskih sredstev in lahkohlapnih kloriranih ogljikovodikov (Uradni list RS, št. 102/03, 41/04 – ZVO-1, 
120/04 in (7/06)) 
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1.6. Ukrepi predvideni v Načrtu obvladovanja onesnaženj podzemne vode v funkcionalnem 
mestnem območju Ljubljana - Ig 

Predvidena gradnja se nahaja na Širšem potencialnem območju starih virov onesnaženja s 
šestvalentnim kromom. V tem območju so predvideni ukrepi monitoringa onesnaženja zemljine in 
podzemne vode za odkrivanje večtočkovnih virov onesnaževanja, ki ogrožajo varnost oskrbe s pitno 
vodo v vodarnah Kleče in Hrastje. 

 

2. PRIČAKOVANA SESTAVA TEMELJNIH TAL, VODONOSNIKA IN POJAVOV PODZEMNE VODE NA 
MESTU PREDVIDENE GRADNJE (IZ OBSTOJEČIH IN PREDLOŽENIH PODATKOV) 

2.1. Geološke razmere 

Pričakovano sestavo tal povzemamo po podatkih iz obstoječih vrtin, ki so od roba predvidene lokacije 
za gradnjo oddaljene do 150 m (ožji lokalni nivo), oz. do 500 m (širši lokalni nivo). 
 
V radiju 150 m okoli obravnavanega območja smo pregledali 8 geoloških profilov obstoječih vrtin. 
Analiza je pokazala, da se v zgornjem delu tal v večini pojavljajo od 5 do 8,5 m debele plasti slabo 
granuliranega proda in peščenega proda, ki ga prekinjajo slabše prepustne plasti meljasto peščenega 
proda in meljastega peska. Med temi plastmi se od globine 5 m naprej pri 7 od 8 pregledanih vrtin 
pojavljata tudi glinasto vezivo in meljna glina. Pri 2 izmed 8 vrtin se plast sive gline pojavlja samostojno, 
in sicer v debelini med 0,7 – 3,9 m. 
 
Lokalni pogoji se hitro spreminjajo, zato so meje med posameznimi plastmi lokalno spremenljive, 
zgornji opis je poenostavljen in predstavlja konceptualni model sestave vrhnjih plasti. 

2.2. Hidrogeološke razmere 

2.2.1. Vodno telo podzemne vode 

Obravnavano območje pripada vodnemu območju Donave in vodnemu telesu podzemne vode Savska 
kotlina in Ljubljansko barje, šifra VTPodV: 1001 (Atlas okolja, 2020). Natančneje je OPPN del 
vodonosnega sistema Ljubljanskega polja (šifra: 11712). Poseg je predviden v 1. vodonosniku 

2.2.2. Vrhnje plasti 

Poseg se nahaja na območju vrhnjih plasti (šifra 10): »Prodni zasip Ljubljanskega polja: savski prod s 
peskom in meljem, ki je odložen na plasti gline in zaglinjenega proda; pod glinastimi plastmi je prodni 
vodonosnik Ljubljanskega polja« (Slika 2, Slika 3). 
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Slika 2. Položaj predvidene gradnje (rdeča elipsa) in območje vrhnjih plasti - šifra 10 - z vmesnimi plastmi 
gline in zaglinjenega proda (modra površina). 

10

PRODNI ZASIP LJUBLJANSKEGA POLJA

Mlajši pleistocen

Sav ski prod s 
peskom in meljem

Sav ski
prod

0 m

d10= 0.01 - 0.3 mm

d20= 0.1 - 0.7 mm

< 2.0 mm = 30 - 40 %

< 0.06 mm = 5 - 15 %

< 0.002 mm =   0 -  3 %k  310-7 m/s - 210-3 m/s

Profil: 7

5 m
Glina in zaglinjen prod d10= 0.001 - 0.007 mm

d20= 0.02 - 0.04 mm

d10= 0.001 - 0.009 mm

d20= 0.01 - 0.025 mm

15 m

< 2.0 mm = 90 %

< 0.06 mm = 7 - 40 %

< 0.002 mm =   1 -  7 %

< 2.0 mm = 58 - 70 %

< 0.06 mm = 25 - 40 %

< 0.002 mm =   1 -  7 %

k  310-9 m/s - 210-6 m/s

k  110-8 m/s - 110-6 m/s

 

Slika 3. Konceptualni model vrhnjih plasti (šifra vrhnjih plasti 10) (Vir: strokovne podlage za VVO 
Ljubljanskega polja). 
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2.2.3. Globina do podzemne vode 

Kota vode nizko stanje: cca. 279,1 m; Globina do vode: 28,2 m 
Kota vode visoko stanje: cca. 282,3 m; Globina do vode: 25 m  

2.2.4. Potencialno območje starih virov onesnaženja s šestvalentnim kromom 

Predvidena gradnja se nahaja na Širšem potencialnem območju starih virov onesnaženja s 
šestvalentnim kromom (Slika 4), ki je opredeljeno v Načrtu obvladovanja onesnaženj podzemne vode 
v funkcionalnem mestnem območju Ljubljana – Ig. 

 

Slika 4. Položaj predvidene gradnje in Potencialno širše območje starih točkovnih virov onesnaženja s 
šestvalentnim kromom. 

Tok podzemne vode pod predvidenim posegom je južni tok od dveh glavnih tokov prenosa onesnaženj 
iz starih virov onesnaženj na urbaniziranem in industrijskem območju Stegne – Hrastje, kjer je razširjen 
oblak onesnaženja podzemne vode s koncentracijami Cr VI nad 10 μg/l. 

 

Slika 5. Glavni poti (severna in južna) prenosa onesnaževal v Širšem potencialnem območju starih 
točkovnih onesnaženj s šestvalentnim kromom. 
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V primeru, da je pod območjem posega v vrhnjih plasteh onesnažena zemljina iz starih bremen 
onesnaženj s kromom, lahko pride pri izkopih pod površje tal do povečanja spiranja onesnažene 
zemljine proti spodnji gladini podzemne vode. 

Do povečanega spiranja lahko prav tako pride v primeru točkovnega ponikanja padavinskih vod s 
strešnih ali utrjenih površin. 

 

3. OVREDNOTENJE VPLIVA PODZEMNE GRADNJE V 2 ALI 3 ETAŽAH Z VIDIKA PREDPISANIH 
ZAŠČITNIH UKREPOV V VODOVARSTVENEM OBMOČJU IIIA 

Vrhnje plasti so na mestu predvidene gradnje debele okoli 28 m. Od površja do gladine podzemne vode 
so večinoma zelo dobro prepustne. Padavinske vode s površja zato hitro odtečejo v globino. Kljub temu 
predstavljajo vrhnje plasti bistveno zaščito podzemne vode Ljubljanskega polja pred prenosom 
onesnaženj z urbaniziranega območja Ureditvenega načrta. Njihova vloga je pomembna pri obnavljanju 
podzemne vode v vodonosniku z infiltracijo čistih padavinskih vod. 

Pomembne naravne zadrževalne sposobnosti pred prodorom onesnaževal v podzemno vodo 
omogočajo procesi, kot so filtracija onesnaževal, redčenje, adsorpcija, mikrobiološka razgradnja, 
shranjevanje v biomasi in vgradnja v organske rešetkaste strukture. S tem pride do zmanjšanja 
koncentracije onesnaževal na vstopu v podzemno vodo, oziroma počasnejšemu prenosu vode in 
materiala v nenasičeni plasti tal.  

Zaščitna sposobnost vrhnjih plasti je sicer odvisna od vrste onesnaževala, predvsem pa od značilnosti 
in debeline plasti in tal nad gladino podzemne vode.  

Neokrnjena zgornja plast ponuja tudi to prednost, da je pod pogojem pravočasnega ukrepanja mogoče 
odstraniti celo tekoča onesnaževala, preden pridejo na površino podtalnice. V nasprotju s tem, snovi, 
ki so bile že vnesene v podtalnico, ni več mogoče odstraniti ali pa le z velikimi napori (drago in 
dolgotrajno). 

Pri poglobitvi objekta za eno etažo se povprečna prepustnost krovnih plasti v navpični smeri poveča za 
faktor 1,6 glede na naravno stanje (Slika 6).  

Slika 6. Primerjava navpične prepustnosti (kv) vrhnjih plasti ob objektu v primeru gradnje dveh in treh 
kletnih etaž. 

V primeru gradnje treh kletnih etaž se nevarnost povečanja onesnaženja podzemne vode iz morebitnih 
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starih bremen bistveno poveča. V tem primeru je treba zagotoviti dodatne zaščitne ukrepe. 

4. PREDLOG DODATNIH ZAŠČITNIH UKREPOV V PRIMERU IZVEDBE V 3 KLETNIH ETAŽAH 

Ukrep omejitve gradnje na dve kletni etaži v obravnavanem Ureditvenem načrtu je s hidrogeološkega 
stališča in varovanja vodnega vira za oskrbo Ljubljane bistvenega pomena. Ukrep je pomemben za vse 
vrste obremenitev zaradi onesnaževal z urbaniziranega območja. Na obravnavanem območju 
predvidenega gradnje pa je še posebej pomemben s stališča varovanja pred onesnaženji iz neznanih 
starih bremen s šestvalentnim kromom. 

Tudi v primeru gradnje dveh kletnih etaž je pomembno izvesti naslednje zaščitne ukrepe: 

Preiskave pred gradnjo in med projektiranjem: 

Vzorce jeder, oziroma navrtanine je treba natančno pregledati in popisati glede morebitne prisotnosti 
umetnega nasipa, oziroma odpadnega materiala vgrajenega v tla. 

Vse preiskovalne vrtine izvrtane globlje od 6 m je treba po končanem vrtanju in preiskavah likvidirati 
(to je zapolniti s cementnim ali bentonitnim ali glinastim polnilom od dna prehodne globine vsaj do 5 
m pod površjem). 

Iz vmesne meljasto-glinaste plasti je treba odvzeti vzorce navrtanine za kemijsko analitiko zemčljine in 
izlužka na krom in šestvalentni krom. Vzorec je treba odvzeti in analizirati tudi iz navrtanine umetnega 
nasutja ali odpadkov. 

Pri izvedbi geomehanskih preiskav je treba odvzeti iz vsake vrtine vzorce navrtanine ali jedra iz 
zgornjega dela vmesne slabše prepustne plasti in jih shraniti za morebitne kasnejše kemijske analize. 

Načrtovanje: 

Ponikanje čistih strešnih vod preko peskolova in usedalnika ali ponikanje prečiščenih padavinskih vod 
naj se izvaja v zgornji del krovnih plasti nad vmesno zaglinjeno plastjo. 

Odvajanje, oziroma dreniranje temeljnih tal s ponikanjem v globlji del vodonosnika ali ponikanje  viseče 
podzemne vode iz visečega horizonta v globino ni dovoljeno. 

Za gradnjo je treba predvideti uporabo gradbenega materiala, iz katerega se ne morejo izločati snovi, 
škodljive za vodo. 

Med gradnjo: 

Polaganje dovodnih vodov za pitno vodo ali plin in kablov je dovoljeno, če se pokrovna plast in humusna 
plast tal obnovijo v prvotno stanje takoj po polaganju vodov. 

Ob izkopu gradbene jame je treba izvesti natančen popis materiala, ali je kje prisoten odpadni material, 
oziroma umetno nasutje. V tem primeru se poskuša ugotoviti možen izvor, oziroma možnost prisotnosti 
starih onesnaženj zaradi starih izpustov iz odpadnih vod.  

Ob izkopu gradbene jame je treba odvzeti reprezentativni vzorec izkopane zemljine: 1 vzorec iz globine 
1 m z območja celotne gradbene jame, 1 vzorec iz delov gradbene jame, kjer se ugotovi prisotnost 
umetnega nasipa, odpadnega materiala ali onesnažene zemljine ter 1 vzorec iz zgornjega dela vmesne 
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slabše prepustne plasti v spodnjem delu gradbene jame. Vzorce je treba shraniti za morebitne kasnejše 
analize. Investitor obvesti upravljalca vodnega vira (JP VOKASNAGA) o pričetku izkopnih del in omogoči 
upravljalcu strokovni odvzem vzorcev. 

Zasipanje vseh izkopov na zemljišču je treba izvesti tako, da se učinkovito in predvsem trajno prepreči 
učinek povečanja spiranja tal s površja v gladino podzemne vode. Izkopi morajo biti zato zapolnjeni 
tako, da ima zasipan material enak vrstni red slojev, kot je obstajal pred izkopom. 

Dodatni ukrep v primeri odstopanja od Ureditvenega načrta z gradnjo treh kletnih etaž: 

Načrtovanje in izvedba: 

Zasip gradbene jame med steno gradbene jame in objektom mora biti zapolnjen z istim materialom kot 
v naravnem stanju, tako, da se prepreči zmanjšanje zadrževalnih sposobnosti krovnih plasti tik ob 
objektu in v območju gradbene jame. 

 

5. SKLEPI IN PREDLOGI 

Glede na znano gladino podzemne vode sicer ni bistvene razlike za 2 ali 3 kletno izvedbo. Dejansko pa 
je razlika v tem, da se občutno poveča ranljivost vodonosnika in podzemne vode ter nevarnost 
onesnaženja podzemne vode.  

Globlje od 5 – 6 m nastopajo vmesne manj prepustne plasti, ki ščitijo podzemno vodo pred prodorom 
onesnaževal s površja v podzemno vodo. Te plasti so tanke in jih z globljo gradnjo lahko presekamo.  

Omejitev podzemne gradnje na dve etaži v Ureditvenem načrtu je gotovo pomembna s stališča 
dolgoročnega ohranjanja vra pitne podzemne vode za Ljubljano. To je še posebej pomembno, če bi 
prišlo do globlje gradnje več objektov, posledično skupnih dolgoročnih vplivov in zagotavljanja enakih 
možnosti. 

V vsakem primeru, tudi v primeru gradnje 2 kleti, je glede na znane vplive in poti prenosa onesnaženj 
iz večtočkovnih virov kroma priporočljivo upoštevati predlagane dodatne ukrepe navedene v tem 
poročilu. Še posebej pa so ti ukrepi pomembni, če gre za gradnjo treh etaž.  

V primeru treh etaž predlagamo, da se izvede še dodatni zaščitni ukrep z zapolnitvijo izkopa med 
objektom in steno gradbene jame z obstoječim materialom v isti sestavi kot v naravnem stanju. S tem 
je treba zgotoviti, da se prepustnost temeljnih tal ne poveča glede na sedanje stanje. 

Predlagani ukrepi naj bodo izrecno vključeni v projektne rešitve in projektno dokumentacijo in tudi 
projektno nalogo za Projekt za izvedbo, skupaj s podrobnimi navodili za nadzor izvedbe teh ukrepov. 
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SEZNAM MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA K ELABORATU LOKACIJSKE 

PREVERITVE ZA DEL OBMOČJA UN za območje urejanja ŠP 4/1-1 – Avtotehna (za F30a) 

Vloga za mnenja NUP, št: 35023-22/2020-6, datum: 9.10.2020 

 nosilci urejanja prostora (NUP) številka mnenja  datum mnenja 

1. 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 

35038-155/2020/4/10922-02 10.11.2020 

2. 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save 

35028-58/2020-5 24.11.2020 

3. 
Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 

350-179/2020-3 - DGZR 2.11.2020 

4. 
Ministrstvo za obrambo 
Direktorat za logistiko 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 

350-106/2020-2 2.11.2020 

5. 
Ministrstvo za infrastrukturo 
Direktorat za kopenski promet 
Sektor za železnice in žičnice  

mnenje ni bilo izdano  

6. 
DARS d.d. 
Družba za avtoceste v RS 

7.0.2./2020-PTPP/VD-2264 29.12.2020 

7. 
Ministrstvo za infrastrukturo 
Direkcija RS za infrastrukturo  
Sektor za upravljanje cest, Območje Ljubljana 

37167-2723/2020-4 (1502) 12.11.2020 

8. 
Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino 

3501-56/2020/3 12.11.2020 

9. 
Zavod RS za varstvo narave 
Območna enota Ljubljana 

3-III-1035/2-O-20/HT 14.10.2020 

10. 
MOL, Mestna uprava 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

35023-22/2020-31 1.12.2020 

11. 
JP VOKA Snaga d.o.o. 
Področje oskrbe z vodo 

VOK-350-070/2020-002 20.10.2020 

12. 
JP VOKA Snaga d.o.o. 
Področje odvajanja odpadnih voda 

VOK-350-069/2020-002 21.10.2020 

13. 
JP VOKA Snaga d.o.o. 
Področje odpadkov 

VOK-341-131/2020-089 3.11.2020 

14. 
Elektro Ljubljana d.d. 
DE Ljubljana mesto 

2714(42873/2020-AG) 4.11.2020 

15. 
JP Energetika Ljubljana d.o.o. 
Oskrba s plinom 

3519RP106_JPE-302-020/2020-
002 

19.10.2020 

16. 
JP Energetika Ljubljana d.o.o. 
Daljinska oskrba s toplotno energijo 

3518RD31_JPE-301-022/2020-002 19.10.2020 

17. Javna razsvetljava d.d. 1820/20 23.10.2020 

18. 
Eles d.o.o.  
Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
Služba za nadzor infrastrukture 

S20-141/597/rk 6.10.2020 
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19. Plinovodi d.o.o. S20-495/P-MP/RKP 2.11.2020 

20. 
Telekom Slovenije d.d. 
Sektor za upravljanje omrežja 
Center za vzdrževanje omrežja Ljubljana Stegne 

88800 – LJ/3393-MP 14.10.2020 

21. Telemach d.o.o. Mol_lp06/20-DK 14.10.2020 

22. 
Mestna občina Ljubljana 
Oddelek za ravnanje z nepremičninami 

3545-23/2020-2 16.10.2020 
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