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2. NAMEN NALOGE
Investitor KOBAL TRANSPORTI D.O.O. namerava graditi skladiščno poslovni objekt
- hladilnico in pisarne. Glavna sprememba zazidalnega načrta oziroma OPPN je
sprememba višine objekta z 8,00 na 13,00 m.

Slika 1: Lokacija obravnavanega območja

Namen te študije je ugotoviti poplavno nevarnost, določiti koto Q100, ugotoviti
morebitne vplive posega na vodni režim in stanje vode, če potrebno predvideti
ustrezne omilitvene za zmanjšanje poplavne nevarnosti na obravnavanem območju
ter ustrezne varovalne in varnostne ukrepe za zagotavljanje poplavno varne gradnje.
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3. OPIS OBMOČJA
Obravnavano območje leži na Škofljici, južno od železnice in severno od vodotoka
Škofeljščica. Okoli območja potekajo melioracijski jarki, ki kot taki nimajo ne vodnega,
ne priobalnega zemljišča (vir: vpogled v vodni kataster, shp. sloji z dne 25. 11. 2020,
D96/TM).

Slika 2: Vpogled v vodni kataster, vklopljeni sloji: DRSV_VZ_TEK_CV,
DRSV_HIDRO5_LIN_OBJ, DRSV_HIDRO5_LIN_PV, DRSV_VZ_STOJ_CV, datum shp:
25.11.2020. DOF podlaga: ESRI. Lokacija obravnavanega območja označena z rdečo.
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Slike 3, 4, 5: Vpogled v vodni kataster, vklopljeni sloji: DRSV_VZ_TEK_CV,
DRSV_HIDRO5_LIN_OBJ, DRSV_HIDRO5_LIN_PV, DRSV_VZ_STOJ_CV, datum shp:
25.11.2020. DOF podlaga: ESRI. Z rdečo črto je označen posamezen jarek, na desni pa v
rdeči elipsi zapisan tip jarka, glede na shp. datoteko vodnega katastra.

6

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU V OBČINI ŠKOFLJICA

4. OBSTOJEČE STANJE IN POPLAVNE RAZMERE
4.1 OBSTOJEČE HH ŠTUDIJE NA OBRAVNAVANEM OBMOČJU
Na obravnavanem območju je bilo v zadnjih letih izdelano več študij.
Na obravnavanem območju so trenutno potrjene in veljavne poplavne karte, ki
izhajajo iz elaborata HH analize in poplavne karte obstoječega stanja za območje
Škofeljščice s pritoki nad Šmarsko cesto, Grivke s pritoki ter hudourniških pritokov
vzdolž Dolenjske ceste na Lavrici in Škofljici - območje A, št. proj. B45-FR/10, izdelal
IZVO d.o.o., Ljubljana, december 2010.
Omenjene veljavne poplavne karte ne izkazujejo dejanskega stanja, saj je bil v letu
2014 zgrajen zadrževalnik na Škofeljščici, ki ima tudi uporabno dovoljenje. Poplave v
novembru 2014 so potrdile izboljšane razmere na Škofljici oziroma potrdile vlogo
zadrževalnika. Obravnavano območje dejansko ne poplavljajo vode iz Škofeljščice,
ampak vode, ki pritečejo s severa (od železnice). Veljavne poplavne karte še niso
bile zamenjane s stanjem po izvedbi ukrepov, saj je bil zgrajen zadrževalnik, ostale
vodnogospodarske ureditve (ureditev struge Škofeljščice na območju prečkanja
državne ceste, da bo lahko sprejela načrtovane količine (13 m 3/s) pri Q100) pa še
niso zgrajene.

Slike 6: Razredi poplavne nevarnosti glede na potrjeno veljavno karto razredov poplavne
nevarnosti, ki ne izkazujejo dejanskega stanja v naravi (vir: Atlas voda).

7

HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU V OBČINI ŠKOFLJICA

V letu 2011 je bila za potrebe izgradnje doma starejših občanov izdelana študija
Nadomestni in varovalni hidrotehnični ukrepi v sklopu izgradnje DSO Škofljica –
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti, št. proj. D15/1FR/11.
Na podlagi do sedaj omenjenih dveh študij je bila v decembru 2014 izdelana nova
študija (za potrebe spremembe Odloka o zazidalnem načrtu) z naslovom Hidrološko
hidravlična analiza Škofeljščice za spremembo zazidalnega načrta na območjih
urejanja VP 9/1 in VO 9/2 v funkcionalni enoti F24 na Škofljici, št. proj. G72-FR/14,
izdelal IZVO-R d.o.o., Ljubljana, december 2014.
Za potrebe izgradnje proizvodnega objekta Mesarstvo Blatnik je bila v oktobru 2017
izdelana študija Določitev vodnega režima Škofeljščice po izgradnji zadrževalnika za
potrebe izgradnje proizvodnega objekta Blatnik v POC Škofljica, št. proj. J54/17,
izdelal IZVO-R d.o.o., Ljubljana, oktober 2017. V tej študiji so določili trenutno
obstoječo poplavno nevarnost območja, upoštevajoč zadrževalnik. Za potrebe
analize je bil izdelan hidravlični model območja dolžine 2022 m in širine 590 m, ki
vključuje vplivno območje zadrževalnika nad Šmarsko cesto ter odsek Škofeljščice
vse do POC oziroma območja, kjer se viški vod že lahko prelivajo proti Barju.
Uporabljena je bila računa celica 1 m x 1 m. Model terena (3D) je bil izdelan na
osnovi LIDAR podatkov iz let 2014 in 2015, ki že prikazujejo stanje prostora po
izgradnji zadrževalnika.
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Slike : Razredi poplavne nevarnosti za današanje stanje glede na študijo iz leta oktobra
2017, ki je bila izdelana za objekt Mesarstvo Blatnik.

Na obravnavanem območju lahko 100-letne vode dosežejo koto 292,45 m n. v.
na JV delu zemljišča. Kota se niža proti ostalim stranem zemljišča, do meje
dosega Q100.

4.2 UPOŠTEVANI PODATKI IN DEJANSKO STANJE
Glede na zgoraj opisane hidrološko hidravlične analize na tem območju smo se
odločili, da za prikaz poplavne nevarnosti na obravnavanem območju uporabimo
naslednje poplavne linije:
•

doseg Q10: poplavne vode ne dosežejo obravnavanega območja (vir: študija
iz leta 2017);

•

doseg Q100: upoštevamo poplavno linijo iz študije iz leta 2017, ki že upošteva
dejansko stanje na terenu po izgradnji zadrževalnika;

•

doseg Q500: upoštevamo poplavno linijo iz študije iz leta 2010, saj smo se
odločili, da je potrebno pri preostali poplavni nevarnosti upoštevati tudi
morebitno napako v delovanju zadrževalnika, ki bi rezultirala v nedelovanju
zadrževalnika. To pomeni, da smo za doseg Q500 oz. Pp upoštevali stanje
pred izgradnjo zadrževalnika.
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5. PREDVIDENO STANJE IN OMILITVENI UKREPI
Omejitve in pogoji za gradnjo na poplavnem območju
Obravnavano območje se deloma nahaja na območju razreda majhne in preostale
poplavne nevarnosti.
To pomeni, da je potrebno upoštevati omejitve in pogoje iz priloge 1 in 2 Uredbe o
pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih,
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, te
omejitve in pogoje navajamo v nadaljevanju.
V skladu s prilogo 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov
v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih
voda in morja, v razredu preostale poplavne nevarnosti ni navedenih nobenih
pogojev in omejitev za katerikoli objekt. Kar pomeni, da so posegi dovoljeni.

Posegi v prostor v skladu z enotno klasifikacijo vrst objektov (CCSI) (po Prilogi 1 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje
dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja)
12203 Druge poslovne stavbe
12301 Trgovske stavbe
12304 Stavbe za storitvene dejavnosti
1242 Garažne stavbe
12420 Garažne stavbe
125 Industrijske in skladiščne stavbe (razen stavb za skladiščenje
radioaktivnih ali nevarnih snovi ter nevarnih odpadkov; rezervoarji
in cisterne za vodo in druge tekočine ter rezervoarji za nafto in plin
so dopustni samo kot enostavni in nezahtevni objekti)
12510 Industrijske stavbe
12520 Rezervoarji, silosi in skladišča
1274 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
12740 Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje
21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in
gozdne ceste
24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje:
ograje, oporni zidovi
31 Trajno reliefno preoblikovanje terena
Preglednica 2: omejitve in pogoji glede na prilogo 1 Uredbe

Pogoji in omejitve po
posameznih razredih
poplavne nevarnosti
Pv
Ps
Pm
-1
+
-1
+
-1
+
-

-

+

-

-1
-1

+
+

-2

-2

+
+

-

-2

+

Ni definirano v uredbi
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Posegi in objekti označeni z oznako »+« so dovoljeni, z upoštevanjem
pogojev iz vodnega soglasja.
Posegi in objekti označeni z oznako »-« so prepovedani.
Posegi in objekti označeni z oznako »-1« so prepovedani. Dovoljeni so
le na območju strnjeno grajenih stavb enakovrstne namembnosti v
obstoječih naseljih, kadar je mogoče s predhodno izvedenimi
omilitvenimi ukrepi in v skladu s smernicami ali pogoji vodnega soglasja
zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven.
Posegi in objekti označeni z oznako »-2« so prepovedani. Dovoljeni so
le če, ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na
okolje niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je mogoče s
predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z okoljevarstvenim
dovoljenjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da njihov vpliv ni bistven.

Pri posegih in objektih je potrebno upoštevati tudi prilogo 2 Uredbe o pogojih in
omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. V prilogi 2 so glede na
razred nevarnosti določeni pogoji in omejitve za izvajanje dejavnosti, ki imajo lahko
vpliv na doseganje okoljskih ciljev v povezavi z ogroženostjo zaradi poplav in z njimi
povezane erozije.
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Preglednica 3: omejitve in pogoji glede na prilogo 2 Uredbe

Izvajanje dejavnosti, označenih z »✔«, je dovoljeno v skladu s pogoji
okoljevarstvenega dovoljenja oziroma vodnega soglasja, ker je v
postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje
vpliv dejavnosti ocenjen kot nebistven oziroma ga ni ali pa je pozitiven.
Izvajanje dejavnosti, označenih z »X«, je prepovedano, ker je v
postopku celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje
vpliv dejavnosti ocenjen kot uničujoč glede na okoljske cilje po predpisih
o varstvu okolja in lahko ogrozi dobro stanje voda po predpisih o vodah
ali cilje zmanjševanja škodljivega delovanja voda po predpisih o vodah
in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Izvajanje dejavnosti, označenih z »?«, je prepovedano, razen če:
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•

se v predhodnem postopku, ki se izvede v skladu s predpisi, ki
urejajo presojo vplivov na okolje, ugotovi, da presoja vplivov na
okolje ni potrebna, ali

•

ugotovitve celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov
na okolje, ki se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo presojo
vplivov na okolje, niso ocenjene kot uničujoče ali bistvene in je
mogoče s predhodno izvedbo omilitvenih ukrepov v skladu z
okoljevarstvenim soglasjem ali vodnim soglasjem zagotoviti, da
njihov vpliv ni bistven.

Predvideni posegi v prostor
Investitor namerava v območju funkcionalne enote F23 zgraditi skladiščni objekt hladilnico in spremljajoče poslovne in skladiščne prostore. Predvideni objekt bo v
tlorisnih gabaritih v okviru dovoljenega iz obstoječega veljavnega ZN. Predvidena je
sprememba višine objekta z 8,00 m na 13,00 m.
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Varovalni ukrepi
Glede na ugotovljene poplavne razmere predlagamo naslednje ukrepe:
− Dvig pritličja objekta za vsaj 0,50 m od kote dosega Q100. Predlagana kota bo
nudila ustrezno varnost za poplavno varno gradnjo. Kota pritličja objekta bo
izvedena na koti 292,95 m n.v. ali višje, to je Q100 + 0,50 m varnostnega
nadvišanja.
− Na vstopnih inštalacijah v objekt naj bodo protipovratni ventili, vsi preboji skozi
temeljno ploščo bodo 100 % zatesnjeni, hidroizolacija objekta bo vsaj do
predlagane kote pritličja objekta izvedena brezhibno. Objekt naj ne bo
podkleten.
− Električne in druge inštalacije, ki bi jim voda lahko škodovala se dvigne nad
predlagano

koto

pritličja

objekta.

Vse

zunanje

omarice

(elektro,

telekomunikacijske in CATV) naj bodo vgrajene višje od predlagane kote
pritličja.
− Morebitne ograje na zemljišču morajo biti take, da ne ovirajo razlivnih voda
(ograja ne sme biti linijska ovira za tok poplavne vode).
− Vsakdo, ki živi ali dela na območjih, izpostavljenih nevarnostim poplav, mora
tudi sam poskrbeti za preventivne ukrepe na podlagi informacij o ogroženosti.
Ti ljudje naj samoiniciativno ali na alarmni znak za nevarnost poplav pričnejo z
izvajanjem osnovnih zaščitnih ukrepov za zaščito premičnega premoženja,
kamor sodijo: evakuacija materialnih dobrin, umik vozil ter večjega
vrednejšega premičnega premoženja s poplavnega območja, obveščanje
občinskega štaba civilne zaščite o situaciji in problematiki v njihovem bivalnem
okolju, pomoč bližnjim sosedom, ki so pomoči potrebni, umik ljudi (otrok,
bolnih in starejših) na varno, spremljanje razvoja nesreče (osebno in preko
medijev) in priprava na poplave.
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Varnostni ukrepi za čas gradnje
Začasne deponije viškov zemeljskega materiala je v času gradnje treba urediti tako,
da jih ne ogroža erozija in da ni oviran odtok zalednih voda. Začasne deponije naj se
nahajajo izven poplavnega območja. Po končani gradnji je potrebno odstraniti
začasno postavljene objekte in vse ostanke začasnih deponij.
Na poškodovanih travnatih površinah je potrebno po zaključku zemeljskih del v čim
krajšem času vzpostaviti dobro razraščeno travno rušo, da bodo te površine odporne
na morebitno površinsko erozijo.
Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi
morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje. Delavci na gradbišču morajo biti
usposobljeni za takojšnje ukrepanje v primeru nezgod, ki bi nastale zaradi transporta,
skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi.
Gradnja mora biti organizirana na način, da ne zadržuje voda ob večjih nalivih v času
gradnje. Gradbene stroje je potrebno umakniti iz poplavnega območja v kolikor je za
porečje Ljubljanice s strani ARSO razglašeno rdeče hidrološko opozorilo, ki pomeni
obsežne, silovite poplave. Izvajalec naj spremlja vremensko napoved.
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Vpliv gradnje
Obravnavan poseg glede na poplavno območje in glavne tokove poplavnih voda ne
bo oviral toka ali povzročal zajezbe poplavne vode in ne bo imel bistvenega vpliva na
vodni režim in stanje poplavnih voda. Obravnavan poseg nima bistvenega vpliva na
zajezitev poplavnih tokov, saj je glede na širino poplavnega območja poplavni vodi
omogočen tok. Prav tako nima vpliva na spremembo toka poplavne vode in
spremembo hitrosti poplavnega toka.
IZRAČUN
Razred majhne poplavne nevarnosti oziroma območje dosega Q100 se s
predvidenim posegom zmanjša za 770,5 m2.
Povprečna kota obstoječega terena na območju, kjer se zmanjša površina dosega
Q100: 292,33 m n.v.
Kota dosega Q100: 292,45 m n. v.
770,5 m2 x (292,45 – 292,33) = 92,46 m3
S predvidenim posegom, ki bo na poplavnem območju, se bo razlivni volumen
poplavnih voda zmanjšal za 92,46 m3. Razlivne površine na mestu posega se bodo
zmanjšale za 770,5 m2.
Pokrovnost tal se bo deloma spremenila. V obstoječem stanju zemljišče predstavlja
zelene površine, deloma se jih bo pozidalo, deloma bodo utrjene in povozne
površine, deloma pa zelene porvšine. To nima bistvenega vpliva na poplave, saj gre
za hipni odtok z kratkim časom koncentracije z majhne površine in ne vpliva na
konico hidrograma poplavnih voda.
Poleg tega je v že omenjeni študiji iz leta 2017 zapisan ukrep, da se predvidi izvedba
odprtega jarka vzdolž Obrtne ceste, ki bi odvajal poplavne vode iz zaledja ter viške
meteornih voda in se bi navezal na jarek zahodno od objekta Blatnik. Z izvedbo tega
jarka je bilo tudi predvideno, da se prepuste na cestah znotraj obrtne cone, ki bi jih
jarek prečkal, poveča na dimenzijo premera 100 do 120 cm.
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HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNA PRESOJA ZA SPREMEMBO IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM
NAČRTU V OBČINI ŠKOFLJICA

Ob upoštevanju predlaganih usmeritev načrtovana gradnja oziroma sprememba in
dopolnitev zazidalnega načrta ne bo imela negativnega vpliva na vodni režim in je s
hidrotehničnega vidika sprejemljiva.
Glede na celoten obseg zadrževanja in volumna visokovodnih valov je zmanjšanje
razlivnega volumna poplavnih vod pri Q100 zaradi predvidenega obsega, v volumnu
92,46 m3, zanemarljiva vrednost, ki ne bo bistveno vplivala na vodni režim ali stanje
poplavnih voda. Glede na opisane razmere, v naravi, v primeru poplav ne bo
zaznavne razlike v primeru, da se zagotovi ali ne zagotovi nadomestni volumen za
razlivanje poplavnih voda. Izravnalni ukrep zato ni potreben.

6. ZAKLJUČEK
Predviden poseg oziroma sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta je predvidena
na poplavnem območju majhne in preostale poplavne nevarnosti, to je deloma
znotraj 100-letnih poplav, kjer kota Q100 sega do 292,45 m n. v. Poplavno varnost
objekta, materialnih dobrin in zaposlenih v času gradnje bo investitor zagotovil z
izvedbo ter z upoštevanjem vseh predvidenih varovalnih in varnostnih ukrepov. Med
drugim bo kota pritličja objekta predvidena na ustrezni višini z 0,50 m varnostnega
nadvišanja od kote Q100 in hkrati se zagotovi tesnenje objekta (hidroizolacija).
Predvideni posegi oziroma sprememba in dopolnitev zazidalnega načrta z
upoštevanjem varovalnih, varnostnih in ob izvedbi izravnalnih ukrepov ne bodo imeli
bistvenega vpliva na tok poplavnih voda. Predvideni posegi oziroma sprememba in
dopolnitev zazidalnega načrta ne bodo imeli bistvenega vpliva na poplavno
nevarnost, na vodni reži in na stanje voda.

Zapisala: Matej Hozjan in Urban Čepon
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