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1. UVOD 

Novo ustanovljeno podjetje BIO-GORIVA d.o.o. Rače načrtuje povečanje proizvodnje biodizelskega goriva 
(v nadaljevanju B100 gorivo) z ustreznimi skladiščnimi kapacitetami za surovine, kemikalije in B100 gorivo. 
Kapaciteta proizvodnega obrata je načrtovana za proizvodnjo B100 goriva v skupni kapaciteti 50.000 t 
letno. 
 
Nova proizvodnja B100 goriva je predvidena na lokaciji novo ustanovljenega podjetja BIO GORIVA in se 
nahaja na jugozahodnem delu podjetja PINUS Rače, poleg  obstoječih  skladišč PINUS za surovine in na 
lokaciji, kjer je že zgrajen rezervoar za B100 gorivo vsebine 1000 m3.  
Celotno proizvodnjo sestavljajo naslednji objekti: 

 Proizvodni objekt: 44 x 16,5 m in višine ca 28 m, v katerem se bo vršila proizvodnja goriva B100. 
Objekt je razdeljen v dva obrata. V prvem, ki ni v Ex izvedbi, se vrši priprava olja, v drugem obratu 
pa je nameščena oprema za proizvodnjo goriva B100 in je v Ex izvedbi zaradi uporabe metanola v 
proizvodnem procesu. 

 Upravno tehnični objekt: 20 x 18,5 m in višine 9 m je namenjen za parno kotlarno, hladilno postajo, 
požarno postajo, elektro opremo, kot tudi za laboratorij in nadzorni center spremljanja celotne 
proizvodnje. 

 Skladišče surovin in kemikalij: je postavljeno na prostem ter v lovilnih betonskih bazenih in je 
opremljeno z vsemi potrebnimi črpalkami in cevovodi za transport vseh medijev, potrebnih v 
proizvodnji. 

 
Med skladiščem in proizvodnim objektom sta predvidena dve avto cisternski pretakališči za prevzem 
surovin in kemikalij ter izdajo goriva  B100 ( v nadaljevanju AC pretakališče). 
Dostop do objekta je predviden po že zgrajeni cesti industrijskega kompleksa PINUS. Okoli objektov se bo 
zgradila asfaltna cesta ki bo omogočala transport surovin, goriva B100 in kemikalij z avto cisternami 
vsebine 33 m3.  
 
Lokacija, na kateri je predvidena gradnja, se nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III). 
Vodovarstvena območja so bila sprejeta z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/2007). V skladu z Uredbo 
(priloga 3) se načrtovana tovarna biodizla razvršča med kompleksne industrijske objekte (tabela V), CC.Si 
23030 koda 3 (objekti kemijske industrije). Njihova gradnja je v širšem vodovarstvenem območju možna, 
če iz analize tveganja za onesnaženje podzemne vode izhaja, da je tveganje zaradi gradnje sprejemljivo.  
 
 
Analiza tveganja je bila izdelana na podlagi sledečih podlag: 

 zakonskih podlag, 
 projektne dokumentacije in literature, ki je našteta v poglavju Viri in literatura, 
 terenskega ogleda in sestanka na podjetju Bio goriva d.o.o. v Račah 
 drugih zbranih razpoložljivih podatkov o obravnavanem območju ter predvidenih dejavnostih. 

 
 
V analizi tveganja se je za tehnološki del proizvodnje uporabil prevod originalne dokumentacije  firme 
DBO, zato so vsi tehnični in ostali  podatki in načrti last firme DBO, ki si pridržuje avtorstvo nad 
tehnološkimi rešitvami (Techical know how). Pri analizi tveganja smo uporabili le podatke, ki so bili 
pomembni za izdelavo projekta.  
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2. ZAKONSKE OSNOVE 

 
SPLOŠNO 
 

Nacionalni program varstva okolja. Uradni list RS 93/99. 
Zakon o ohranjanju narave (ZON). Uradni list RS 56/99, 41/2004 
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1). Uradni list RS, 41/2004. 
Zakon o vodah. Uradni list RS 67/2002, 2/2004. 
Zakon o urejanju prostora /ZUreP-1/ (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03, 58/03-ZZK-1) 
Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). Uradni list RS, 110/2002, 47/2004, 126/2007. 
 
Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (UL RS, 88/05) 
Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (UL RS, 

97/04,  119/07) 
 
VODE 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave in Dravskega polja. Ur. l. RS, št. 24/2007. 
Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (UL RS, št. 64/2004, 5/06) 
Pravilnik o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, 

in o dokumentaciji, ki je potrebna za pridobitev vodnega soglasja (UL RS, 62/04) 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (UL RS, št. 47/05) 
Uredba o kemijskem stanju površinskih voda (UL RS, št. 11/02, 41/04-ZVO-1) 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje 

(UL RS, št. 35/96, 29/00, 106/01) 
Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (UL RS, št. 42/02) 
Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (UL RS, št. 49/06) 
Pravilnik o imisijskem monitoringu kakovosti površinskih voda, ki se jih odvzema za oskrbo s pitno vodo 

(UL RS 40/01). 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (UL RS, št. 47/05) 
Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (UL RS, št. 100/05) 
Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (UL RS, št. 46/02, 41-04-ZVO-1) 
Pravilnik o pitni vodi (UL RS, št. 19/04, 35/04, 26/06) 
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi, objektov za 

vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila (UL RS, št. 10/99, 40/04, 
41/04-ZVO-1) 

Pravilnik o tem, kako morajo biti zgrajena in opremljena skladišča ter transportne naprave za nevarne in 
škodljive snovi (UL SRS, št. 3/79) 

 
TLA 

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (UL RS, št. 68/96, 41/04-
ZVO-1) 

Uredba o mejnih vrednostih vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla (UL RS, št. 84/05) 
Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (UL RS, št. 55/97) 
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, št. 3/03, 44/03, 41/04-ZVO-1) 
Pravilnik o normativih, analitskih postopkih in metodah ugotavljanja onesnaženosti tal in vegetacije ter 

pogojih za uporabo nekaterih snovi v kmetijstvu (UL SRS, št. 7/90, UL RS, št. 68/96, 55/97) 
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ODPADKI 

Pravilnik o ravnanju z odpadki (UL RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03, 41/04-ZVO-1) 
Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UL RS, št. 3/03, 50/04, 62/04) 
Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (UL RS, št. 3/03, 44/03, 41/04-ZVO-1) 
Pravilnik o ravnanju z odpadnimi olji (UL RS, št. 85/98, 50/01) 
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/06) 
Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (UL RS, št. 84/06, 106/06) 
 
KEMIKALIJE 

 
Zakon o kemikalijah /ZKem/ (Ur.l. RS, št. 36/1999, 11/2001-ZFfS, 65/2003, 47/2004-ZdZPZ, 61/2006-

ZBioP)  
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (UL RS, št. 35/05, 54/07) 
Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov (UL RS, št. 67/05, 137/06) 
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199936&stevilka=1752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200111&stevilka=663
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200365&stevilka=3142
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200661&stevilka=2569
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3. GEOGRAFSKI POLOŽAJ  

3.1 GEOGRAFSKI POLOŽAJ ŠIRŠE OKOLICE 

Predmetna lokacija je v občini Rače-Fram in leži na zahodnem delu Dravskega polja, nad katerim se 
dviguje pobočje Pohorja. Nadmorska višina obravnavanega terena je okoli 260 m. Nekoliko nižji je južni 
del Dravskega polja, kjer je nadmorska višina med 200 in 250 m, ki se proti severu dvigne na 250 do 300 
m. Na robovih polja se nadmorska višina že začne dvigovati proti Pohorju (glej sliko 1). 
 

 
Slika 1: Digitalni model reliefa širše okolice. Vir: http://www.geopedia.si/ 

 
Iz območja Pohorja pritekajo na Dravsko polje številni potoki in sicer Pekrski, Radvanjski, Razvanjski, 
Pivolski, Hočki, Polanski, Rančki in Framski potok. Pohorski potoki ne dosežejo reke Drave, ki teče po 
severnem in severovzhodnem obrobju Dravskega polja, temveč prej poniknejo v produ. Na jugu 
Dravskega polja teče Polskava s pritoki. 
 
Dravsko polje ima zmerno celinsko podnebje. Za obdobje 1961-1990 so bile povprečne količine padavin 
med 900 in 1000 m (Zupančič, 1995). Povprečna temperatura zraka je bila v tem obdobju med 8 in 10°C 
(Mekinda Majaron, 1995).  
 
V pedološki sestavi prevladujejo rodovitne prsti. Večji del polja prekrivajo rankerji, rjave in izprane prsti na 
nekarbonatnem produ in pesku. Te prsti imajo ugodno fizikalne in kemijske lastnosti in so zelo ugodne za 
kmetijsko obdelovanje. 
 

Na Dravskem polju so akumulirane velike količine podzemne vode, ki jo črpajo tudi za pitno vodo. 
Obravnavani lokaciji v Račah so najbližja črpališča Dravski Dvor (4,5 km SV; črpališče še ni uporabi), 
Dobrovce (5 km SV), Skorba (11,5 km JV),Šikole (5 km JV). Predmetna lokacija v Račah je del širšega 
vodovarstvenega območja črpališča Dravski dvor (Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja; Ur. l. RS, št. 24/2007). 
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Geografski položaj predvidenih objektov v Račah ter črpališča Dravski Dvor sta prikazana v prilogi 1 ter na 
spodnji sliki.  
 

 
Slika 2: Letalski posnetek širše okolice. Vir: http://www.geopedia.si/ 

 

3.2 GEOGRAFSKI POLOŽAJ OŽJE OKOLICE 

Obravnavana lokacija se nahaja na jugozahodnem delu podjetja PINUS Rače. Predvideni objekti bodo 
zgrajeni na parcelnih številkah 3268/2 in 3271/4, k.o. Rače (glej sliko 3).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3: Letalski posnetek s katastrsko 
karto (parcelni številki, na katerih je 
predvidena gradnja, sta podčrtani; 
vir: http://rkg.gov.si/GERK/viewer.jsp 
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4. GEOLOŠKE RAZMERE 

4.1 STRATIGRAFSKO LITOLOŠKE RAZMERE OKOLICE 

Obravnavano območje gradijo kvartarne rečne naplavine reke Drave, na katere so površinske vode iz 
Pohorja odložile še peščeno glino in druge drobnozrnate sedimente. Južno od Rač dobimo tudi barjanske 
sedimente. V podlagi kvartarnim naplavinam so paleozojske metamorfne kamnine (Žnidarčič, Mioč, 1989). 
Te so zastopane kot muskovitno-biotitni gnajsi in amfiboliti (oznaka Gbm; glej spodnjo sliko). Izdanjajo na 
Pohorju okoli 3 km zahodno od obravnavane lokacije.  
 
Ob obronkih Pohorja je poleg nanosov reke Drave vse večji vpliv potokov iz Pohorja. Ob vznožju pobočja 
so v podlagi pliokvartarni peski, peščene gline in glinasti prodi ter deluvialni material (oznaka Pl,Q; glej 
spodnjo sliko), ki so v glavnem iz delcev metamorfnih kamnin. 
 
Z oddaljevanjem od Pohorja so na površini odložene kvartarne peščene gline (oznaka g; glej spodnjo 
sliko), ki je debela do 10 m (Žnidarčič, Mioč, 1989). Glina je v podlagi tudi na območju predvidene gradnje, 
kjer je debela okoli 4 m (Žlebnik, Kokol, 1991; Muhič, 2007). Glina je sive do sivorjave barve (Žlebnik, 
Kokol, 1991), z vložki peščene gline in peščenega melja s peski (Muhič, 2007). 
 
Južno od obravnavane lokacije v Račah najdemo še barjanske sedimente (oznaka b; glej spodnjo sliko), ki 
so zastopani kot melji in gline (Žnidarčič, Mioč, 1989). Najdemo jih v tistih predelih dolin, kjer je bila hitrost 
vodnega toka  počasna in kjer prihaja do občasnih poplav. Na ta način voda prinaša in odlaga droben 
meljasto glinasti material, ki je transportiran iz obrobja. Debelina barjanskih sedimentov doseže debelino 
do 3 m (Žnidarčič, Mioč, 1989). 
 
Vzhodno od obravnavane lokacije se prične visoka rečna terasa reke Drave (oznaka t; glej spodnjo sliko). 
Reka Drava je namreč v geološki preteklosti postopno vrezovala strugo v terciarni relief in ga zasula s 
prodnimi naplavinami. Med terasnimi sedimenti prevladujejo prod (70 %), pesek (20 %) in peščena glina 
(10 %) (Žnidarčič, Mioč, 1989). Prodniki so predvsem iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v manjši meri 
tudi iz karbonatnih kamnin. Debelina prodnega zasipa na Dravskem polju je do 28 m (Brenčič, 2004, 
Žlebnik, 1982). Najtanjša prodna plast je bila ugotovljena na zahodnem obrobju Dravskega polja pri 
Bohovi in Račah, kjer je debela manj kot 7 m (Žlebnik, 1982). Pri Hotinji vasi in Slivnici se vodonosna plast 
že odebeli na 13 m (Žlebnik, 1982). Podlago kvartarnim rečnim sedimentom predstavljajo neprepustne 
paleocenske metamorfne kamnine. Geološke razmere so prikazane na sliki 4. 
 

 
Slika 4: Geološka karta širšega območja (vir: Žnidarčič, Mioč, 1987: OGK-list Maribor, M:1:100.000) 
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4.2 STRATIGRAFSKO LITOLOŠKE RAZMERE OBRAVNAVANEGA TERENA 

 
a.) V neposredni bližini predvidene gradnje, znotraj tovarniškega kompleksa, je bil leta 1991 izdelan 
vodnjak VP-1/91 globine 18 m (Žlebnik, Kokol, 1991) iz katerega naj bi črpali tehnološko vodo, vendar 
zaradi nizke izdatnosti ni bil nikoli v uporabi.  
Geološki profil vodnjaka VP-1/91, ki je ca. 100 m vzhodno od predvidene gradnje, je naslednji (Žlebnik, 
Kokol, 1991): 

 0,0 – 0,2 m:  humus, umetni nasip 

 0,2 – 4,0 m:  siva, rjava trda glina 

 4,0 – 9,0 m:  rjav kremenov prod s peskom in meljem 

 9,0 – 11,0 m: glina (siva peščena glina od globine 9 - 9,3 m; siva glina od globine 9,3 -                 
10 m; pesek, melj in meljna glina od globine 10 - 11 m) 

 11,0 – 15,0 m: kremenov prod s peskom in meljem 

 15,0 – 17,0 m: pesek, peščen melj 

 17,0 – 18,0 m: rjav sljudnati meljevec z vložki peščenjaka. 
 
b.) V okviru geomehanskih raziskav je bilo na predmetni lokaciji v septembru 2007 izdelanih 24 sondažnih 
vrtin globine od 2 m do 8 m (Muhič, 2007). Glede na opravljene raziskave je bila ugotovljena naslednja 
sestava tal: 

 0,0 – 0,7 m: humus, umetni nasip 

 0,7 – 4,0 m: vezani (kohezivni) sedimenti: pusta in peščena glina, peščeni melji s peski 

 4,0 – 8,0 m (najgloblje vrtine so bile globoke 8m): nevezani (nekohezivni) sedimenti: 
peski in prodno-peščeni-glinasti-meljasti ter prodno-peščeni sedimenti. 

 
c.) Vzhodno od obravnavanega območja se sestava rečnih sedimentov spremeni (gline in zaglinjenih 
sedimentov je precej manj).   
Geološki profil vodnjaka VP-2/92 globine 20,5 m, ki je cca.1 km severovzhodno od predvidene gradnje, je 
naslednji (Žlebnik, Kokol, 1992): 

 0,0 – 0,2 m: humus 

 0,2 – 2,0 m: glina, peščena glina 

 2,0 – 17,2 m: kremenov prod s peskom in glino, pesek na globini 6-8 m in 12-13 m 

 17,2 – 18,5 m: rjav sljudnati melj, pesek z meljem, meljna glina 

 18,5 – 20,5 m: pesek z meljem. 
Vodnjak VP-2/92 je bil  izdelan leta 1992 kot nadomestna vrtina za VP-1/91 in leži 850 m severovzhodno 
od VP-1/91. Iz vodnjaka se črpa tehnološko vodo (vodno dovoljenje MOP ARSO, št. 35536-28/2006-2, z 
dne 5.7.07). Lokacije vrtin so vrisane v prilogi 1 in 3. 
Iz podatkov geomehanskih vrtin in vrtine VP1/91 smo na spodnji sliki rekonstruirali hidrogeološki profil na 
območju predvidene gradnje. Lokacija profila in vrtin so vrisani na prilogi 3. 
 

 
Slika 5: Hidrogeološki profil na območju predvidene gradnje (neprepustne plasti-zelena barva, prepustne plasti- modra 
barva) 
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4.2.1 GLOBINA TEMELJENJA OBJEKTOV 
 

Iz geotehničnega poročila (Muhič, 2007) je razvidno, da bo globina temeljenja objektov naslednja:  

 Proizvodni objekt bo na AB plošči debeline 0,5 m in nasipni prodnati blazini debeline 1 m. Objekt 
bo temeljen na glinasto meljastih sedimentih. Relativna globina temeljenja bo 1,5 m pod površjem. 

 Energetski objekt bo na pasovnih in točkovnih temeljih na relativni globini 1,2 m pod površjem na 
podlagi iz glinasto meljastih sedimentov. 

 Skladiščni rezervoarji tip T1A, T1B, in T14B bodo na AB plošči debeline 0,5 m in nasipni prodnati 
blazini debeline 1,5 m. Objekt bo temeljen na glinasto meljastih sedimentih. Relativna globina 
temeljenja bo 2 m pod površjem. 

 Lovilni bazeni manjših rezervoarjev bodo na AB plošči debeline 0,5 m in nasipni prodnati blazini 
debeline 1,0 m. Objekt bo temeljen na glinasto meljastih sedimentih. Relativna globina temeljenja 
bo 1,5 m pod površjem. 

 

5. HIDROGEOLOŠKE RAZMERE 

5.1 POVRŠINSKE VODE 

Iz območja Pohorja se stekajo števili potoki in sicer Pekrski, Radvanjski, Razvanjski, Pivolski, Hočki, 
Polanski, Rančki in Framski potok. Površinske vode ne pritečejo do Drave, temveč prej poniknejo v 
prepustne terasne sedimente reke Drave. Kjer so v podlagi slabo prepustni zaglinjeni sedimenti (severno, 
zahodno in južno od Rač; glej sliko spodaj), se površinske vode stekajo proti jugu, kjer deloma ponikajo v 
prepustnejša prodnata tla, deloma pa površinsko odtekajo proti Šikolam, kjer se stekajo v potok Reko. 
Potok Reka se južno od Lovrenca na Dravskem polju izteka v Polskavo.  
 
Največji vodotok na Dravskem polju je reka Drava, ki teče okoli 7,6 km od tod, kanal HE Zlatoličje pa je od 
predmetne lokacije oddaljen okoli 5,6 km severovzhodno. 
 

 
Slika 6: Hidrografska mreža v širši okolici . Vir: http://www.geopedia.si 
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Površinske vode imajo velik pomen pri napajanju vodonosnika Dravskega polja. Ugotovljeno je, da se 
vodonosnik napaja z dotokom pohorskih potokov in direktno z infiltracijo padavin na samem polju. Glede 
na opravljene analize bilance podzemne vode Dravskega polja prispevajo pohorski potoki okoli dve tretjini 
vode, infiltracija pa okoli ene tretjine (Žlebnik, 1982). 
 
 

5.2 POVRŠINSKE VODE V NEPOSREDNI OKOLICI 

V okolici predmetne lokacije prekriva tla sloj gline (debeline do 4 m; Žlebnik, Kokol, 1991, Muhič, 2007), 
zato večina padavinske vode odteče površinsko, manjši del vode pa se verjetno preceja skozi neprežeto 
cono do nivoja podzemne vode.  
 

Iz območja Frama tečeta proti Račam Rački in Framski potok. Del vode Račkega potoka je speljan proti 
akumulaciji pri Hotinjski Agrarni (severno od Rač), del Framskega potoka pa v akumulacijo Požeg 
(jugozahodno od Rač). Ostala voda iz obeh potokov teče proti Račam mimo Račkih ribnikov, ki so 
zavarovani kot krajinski park. V okolici Rač je namreč šest ribnikov, kjer poteka intenzivno ribogojništvo 
krapov od drstitve do vzreje. Območje Račkih ribnikov in Požega je zavarovano kot krajinski park (Krajinski 
park Rački ribniki – Požeg). 
 
Pretok nekaterih površinskih vod v okolici predmetne lokacije smo dne 10.1.2008 ocenili od 2 do 5 l/s. 
Merske profile in pretoke smo vrisali na spodnji sliki. 
 

 
Slika 7: Površinski vodotoki v neposredni lokaciji z vrisanimi merskimi profili in pretoki . Vir: http://www.geopedia.si 
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Slika 8: Potok na zahodni strani predvidene gradnje  
(Foto: A.Perc, 10.1.08) 

Slika 9: Potok SV od Velikega ribnika  
(Foto: B. Zagoda, 10.1.08) 

 

 
Slika 10: Rački ribniki  
(Foto: B. Zagoda, 10.1.08) 

Slika 11: Potok ob cesti Rače-Brezula 
 (Foto: B. Zagoda, 10.1.08) 

 
 

5.3 PODZEMNE VODE 

 

5.3.1 SPLOŠNA HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI  
 

Obravnavo območje je del vodnega telesa Dravske kotline (MOP ARSO, 2007).   
 
Obseg in velikost vodnega telesa: Vodno telo podzemne vode se nahaja na območju aluvialnega 
prodnega zasipa reke Drave med Selnico ob Dravi in Ormožem, do Središča ob Dravi ob meji s Hrvaško. 
Površina tega območja znaša 429,0 km2. Največja dolžina telesa znaša približno 67 km, največja širina pa 
približno 13,8 km (MOP ARSO, 2007).  
 
Hidrodinamske meje vodnega telesa: Zunanja meja vodnega telesa podzemne vode Dravske kotline je 
določena po stiku aluvialnega nanosa s predkvartarnim obrobjem. Stik predstavlja praktično neprepustno 
hidravlično mejo, mestoma pa veliko razliko v prepustnosti (več redov velikosti), razen v delu toka 
Polskave v aluvialnih nanosih do izliva v Dravo (MOP ARSO, 2007). 
 
Vodonosniki Dravskega polja: Vodno telo se nahaja se v treh vodonosnikih.  
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Prvi, aluvialni vodonosnik je kvartarne starosti. Nahaja se v prodno peščenem zasipu Drave. Je srednje do 
visoko izdaten. Podzemni dotoki iz sosednjih vodonosnikov se pričakujejo v glavnem z območja Polskave 
med Pragerskim in Pleterjem. Določeno mejo napajanja predstavljajo tudi pomembni dotoki površinskih 
voda s Pohorja med Rušami in območjem Polskave. Takoj ko ti površinski tokovi pritečejo s hribovitega 
obrobja na prepustno aluvialno ravnino Dravske kotline ponikajo na severozahodnem obrobju Dravske 
kotline. 
Neposredno podlago prvega, kvartarnega aluvialnega vodonosnika tvorijo geološke plasti terciarne 
starosti. Ponekod imajo vlogo neprepustne podlage, ponekod pa v tej podlagi nastopajo prodno peščene 
plasti, ki tvorijo lokalne in tudi regionalne vodonosnike (drugi vodonosnik). 
Reka Drava je najpomembnejši tok površinske vode na tem območju in predstavlja pomembno 
hidrodinamsko mejo v aluvialnem vodonosniku. Reka deluje v večjem delu svojega toka kot drenažna 
meja. Vzdolž njene struge se mestoma pojavljajo tudi izviri podzemne vode iz aluvialnega nanosa. Kot 
meja napajanja nastopa Drava v območju Selniške Dobrave, Ruš, Mariborskega otoka ter Vrbanskega 
platoja. 
Vzporedno z Dravo med Mariborom in Ptujskim jezerom poteka še umetni kanal HE Zlatoličje, ki ima 
izrazit vpliv na smer toka podzemne vode v jugovzhodnem delu Dravskega polja, nizvodno od strojnice. 
 
Drugi, medzrnski vodonosnik terciarne starosti v podlagi aluvialnega zasipa je nizko do srednje izdaten. 
Sestavljen je iz tanjših, srednje prepustnih peščeno prodnih plasti pliocenske starosti, ki se začenjajo na 
globini nekaj deset m in segajo v globino 200 do 300 m. Pliocenski sedimenti izdanjajo nad Vurberkom pri 
Ptuju ter v Dravinjskih goricah med Medvedcami in Slovensko Bistrico. Na Dravsko-Ptujskem polju so na 
debelo pokriti s kvartarnimi naplavinami. Podzemna voda iz pliokvartarnih nanosov in pliocenskih plasti, ki 
že pripadajo Murski formaciji, se izkorišča kot pitna voda, največ na območju med Slovensko Bistrico in 
Ptujem. 
 
Tretji termalni vodonosnik se nahaja v globljih terciarnih sedimentih in predterciarni podlagi. Glede na 
poroznost je medzrnski in razpoklinski, po izdatnosti je nizko do srednje izdaten. V vrhnjem delu tretjega 
vodonosnika se nahajajo praktično iste plasti kot v drugem vodonosniku, le da so tu v večji globini. To so 
tanjše srednje prepustne peščeno prodne plasti, pliokvartarne in terciarne starosti, ki se nadaljujejo do 
globine preko 1000 m in ležijo na predterciarni podlagi. V podlagi so zastopane metamorfne in mestoma 
tudi karbonatne kamnine mezozoiske do paleozoiske starosti (Žlebnik, 1982, MOP ARSO, 2007). 
 
Izdatnost vodonosnega sloja 
Podatki sondiranja kažejo, da se omočena plast prvega, aluvialnega vodonosnika na Dravskem polju giba 
med 12 in 22 m, omočena vodonosna plast na Ptujskem polju pa med 5 in 12 m. Kot značilna je privzeta 
vrednost 12 m za celotno Dravsko kotlino (Žlebnik, 1982, MOP ARSO, 2007). 
Prodni zasip, ki sestavlja aluvialni vodonosnik, je dobro do zelo dobro prepusten, vendar prepustnost ni 
enakomerna niti v vodoravni niti v navpični smeri. Koeficient prepustnosti niha med 2,99*10-2 m/s 
(Cirkovce) in 8,08*10-4 m/s (Pleterje) na Dravskem polju (Žlebnik, 1982, MOP ARSO, 2007). 
 
Značilen koeficient prepustnosti prvega vodonosnika je 5*10-3 m/s, značilna debelina njegovega 
omočenega dela pa znaša 12 m. Prepustnost omočenega dela vodonosnika Dravskega polja je reda 
velikosti 10-3 m/s. V vrtini P-0, ki je okoli 2,3 km severovzhodno od predvidene lokacije v Račah v bližini 
Dravskega Dvora, je bil koeficient prepustnosti določen na 2,06*10-3 m/s (Brenčič, 2004). Ocenjena 
efektivna poroznost (n) vodonosnika Dravskega polja se giblje v intervalu 0,1 do 0,2 (Brenčič, 2004). 
 
Značilen koeficient prepustnosti drugega vodonosnika se giba med 1*10-6 in 1*10-5 m/s, značilna debelina 
njegovega omočenega dela pa znaša več kot 400 m. 
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Značilen koeficient prepustnosti tretjega vodonosnika se giba med 1*10-7 in 1*10-6 m/s, značilna debelina 
njegovega omočenega dela pa znaša več kot 200 m (po MOP ARSO, 2007). 
 
 

Razdelitev vodnega telesa v vodonosniku Dravskega polja 
Vodno telo v vodonosniku Dravskega polja ni enotno, temveč je razdeljeno s podzemnima razvodnicama v 
tri hidrogeološke enote. Vsaka od teh enot ima svoje lastno padavinsko zaledje ter poseben režim 
napajanja, odtekanja in dreniranja podtalnice (Žlebnik, 1982).  
 
Prva enota obsega severozahodni del Dravskega polja, ki je v glavnem urbaniziran.  
 
Druga hidrogeološka enota obsega del Dravskega polja med Bohovo in Dogošami na severu in Hotinjo 
vasjo, Dravskim Dvorom in Staršami na jugu. Poleg tega zajema hribovito zaledje Pivolskega, Hočkega in 
Polanskega potoka. Podzemna voda se tu napaja s ponikovanjem potokov in infitracijo padavin.  
 
Tretja hidrogeološka enota je največja in obsega hribovito zaledje Rančkega potoka ter osrednji del 
dravske ravnine od obrobja Pohorja na zahodu, do Drave na severozahodu in Reke oz. Polskave na jugu. 
Na Pohorju jo omejuje površinska severna razvodnica Rančkega potoka, na dravski prodni ravnici pa na 
severu podzemeljska razvodnica Hotinja vas-Dravski dvor-Starše. Na jugu poteka meja te enote vzdolž 
potokov Reke in Polskave ter med povodjem Drosarice in Polskave.  Podzemna voda odteka od obrobja 
Pohorja proti odvodnemu kanalu HE Zlatoličje in v Hajdinsko ter Podbreško studenčnico (Žlebnik, 1982). 
Reka in Polskava vsaj pri nizkem in srednjem vodnem stanju ne napajata podzemne vode (Žlebnik, 1982). 
 
Predmetna lokacija je uvrščena v tretjo hidrogeološko enoto (glej sliko spodaj). 
 

 
 

Slika 12: Pregledna hidrogeološka karta z vrisanimi hidrogeološkimi enotami (Žlebnik, 1982). Predmetna lokacija je 
prikazana z rumenim kvadratom 
 

Smer toka podzemne vode  
Generalna smer toka podzemne vode je od zahoda proti vzhodu k reki Dravi. Lokalno lahko smer 
podzemne vode nekoliko povija, kar je posledica nepravilnosti v podlagi vodonosnika.  
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5.3.2 HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI NA OBRAVNAVANI LOKACIJI  
 
5.3.2.1 Hidrogeološka zgradba 
 

Na širšem območju Rač je tok podzemne vode usmerjen od obrobja Pohorja proti osrednjemu delu 
Dravskega polja (glej karto hidroizohips v prilogi 1). Na ravninskem območju med Račami in Pohorjem pa 
prekriva površje plast gline, ki preprečuje infiltracijo padavin in pohorskih potokov v podzemlje, s tem pa je 
skoraj onemogočeno napajanje podzemne vode na tem območju. Prodne naplavine imajo močno primes 
melja, zaradi česar je njihova prepustnost in s tem izdatnost veliko manjša kot na ostalem delu Dravskega 
polja (Žlebnik, Kokol, 1991, Muhnič, 2007).   
 
 

5.3.2.2 Globina podzemne vode 
 

a) V času sondažnih izkopov okviru geomehanskih raziskav na predmetni lokaciji (Muhič, 2007) je bila 
podzemna voda le v treh vrtinah od skupno 24 vrtin. V ostalih vrtinah podzemne vode ni bilo. Podatki 
so podani v spodnji tabeli. 

Tabela 1: Kote do podzemne vode v vrtinah na predmetni lokaciji (Muhič, 2007) 

vrtina Kota terena (m)  Kota podzemne 
vode (m) 

Globina do 
podzemne vode (m) 

V 10 261,42 256,42 -5,0 

V 11 261,32 257,32 -4,0 

V 15 261,00 257,00 -4,0 

 
Sklepamo, da v času meritev nivoji podzemne vode niso bili ustaljeni. Glede na ostale zbrane podatke 
(glej spodaj in karto hidroizohips v prilogi 1) je kota podzemne vode na tej lokaciji okoli 253 m. 
 
b) Globina podzemne vode v vrtini VP-1/91 je bila dne 12.12.1991 8,7 m pod terenom oziroma na koti 

252,9 m (Žlebnik, Kokol, 1991).  
 
c) V Račah ima MOP ARSO opazovalni piezometer, kjer se zvezno merijo nivoji podzemne vode. 

Piezometer 1250 Rače je oddaljen okoli 500 m severno od predmetne lokacije. Lokacija piezometra je 
vrisana na prilogi 1, v tabeli 2 pa so zbrani podatki o globinah podzemne vode (MOP ARSO, Hidrološki 
letopis za leto 2003). 

Tabela 2: Kote do podzemne vode v piezometru 1250 Rače v letu 2003 (MOP ARSO, Hidrološki letopisi)  

vrtina Kota terena (m)  Kota podzemne vode (m) Nihanje nivoja 
podzemne vode (m) 

min sred maks 

1250 Rače 261,8 252,89 253,03 253,24 0,35 

 
Privzamemo lahko, da je nivo podzemne vode in nihanje podzemne vode v različnih vodnih stanjih  
podobno.  
 

5.3.2.3 Koeficient prepustnosti  
 

a) V vrtini VP-1/91 je vodonosna plast v globini 11,0 – 15,0 m, podzemna voda pa je tu pod pritiskom. 
Globina podzemne vode je bila 12.12.1991 8,7 m pod površjem (Žlebnik, Kokol, 1991). Ob črpalnem 
poskusu se je iz vrtine črpalo nekaj l/s vode, vendar se je vodnjak v nekaj minutah skoraj izpraznil 
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(Žlebnik, Kokol, 1991). Podzemna voda se je nato v vodnjak dvigala izredno počasi, tako da je bil 
ocenjeni dotok v vodnjak okoli 0,1 l/s vode.  

 
b) V sondažnih izkopih na predmetni lokaciji je bil koeficient prepustnosti (k) določen na podlagi zrnavosti 

sedimentov. Vrednosti prepustnosti za posamezni vodonosni sloj so (Muhnič, 2007): 

 peščene zemljine: k = 6,0 * 10-4 m/s (v horizontalni smeri) in k = 9,0 * 10-4 m/s (v vertikalni smeri) 

 prodno peščeno meljne zemljine: k = 4,0 * 10-4 m/s (v horizontalni smeri) in k = 7,0 * 10-4 m/s (v 
vertikalni smeri) 

 prodno peščene zemljine: k = 2,0 * 10-2  do 7,0 * 10-3 m/s (v horizontalni smeri) in k = 1,9 * 10-3 m/s 
(v vertikalni smeri). 

 

5.3.2.4 Smer toka in hitrost pretakanja podzemne vode 
 
Ker so v podlagi terena slabo prepustne do neprepustne gline je odtok padavinske vode večinoma 
površinski. V piezometru 1250 Rače, ki je oddaljen okoli 500 m severno od predmetne lokacije ter je v 
podobnih hidrogeoloških razmerah, je po podatkih državnega monitoringa podzemne vode stalno prisotno 
onesnaženje antropogenega izvora (glej poglavje 5.4). Iz tega podatka sklepamo, da se voda iz površja 
izceja tudi vertikalo in  napaja podzemno vodo. Smer toka podzemne vode je proti vzhodu k reki Dravi (glej 
karto hidroizohips  v prilogi 1).  
 
Hitrost podzemne vode (v) na predmetni lokaciji dobimo iz podatkov koeficienta prepustnosti K (6,0 * 10-4 

m/s- za peščene zemljine; Muhnič, 2007), povprečnega gradienta podzemne vode (i =0,005; določen iz 
karte hidroizohips) ter ocenjene efektivne poroznosti (n= 0,05) po enačbi: v = K. i /n. Izračunana hitrost je 
0,5 m/dan.  
 
V vrtini P-0, ki je okoli 2,3 km severovzhodno od predvidene lokacije v Račah v bližini Dravskega Dvora, je 
bil koeficient prepustnosti določen na 2,06.10-3 m/s. Povprečna hitrost podzemne vode na tem delu 
Dravskega polja je 2,5 m/dan (Brenčič, 2004). 
 

5.4 KAKOVOST PODZEMNE VODE 

Širše obravnavano območje je uvrščeno v vodno telo VTPodV 3012 Dravska kotlina. Podatke o kakovosti 
podzemne vode v vodnem telesu Dravske kotline povzemamo po Poročilu o kakovosti podzemne vode v 
Sloveniji v letih 2004 in 2005 (MOP ARSO, 2007). 
 

V letih 2004 in 2005 so znotraj vodnega telesa spremljali kakovost podzemne vode na 2 vodonosnih 
sistemih ter na 18 merilnih mestih in sicer: 

 na petih vodnjakih črpališč pitne vode: Skorba V-5, Skorba VG-3 (globoki vodnjak), Šikole 1581, 
Šikole GV-1 (globoki vodnjak), Ormož V-6 (v letu 2005 nadomeščen z novim vodnjakom V-9) 

 na enem industrijskem črpališču: Kidričevo 

 na šestih privatnih vodnjakih s hidrološko merilno opremo: Kamnica, Tezno, Bohova, Rače, 
Starše, Sobetinci 

 na treh privatnih vodnjakih brez hidrološke merilne opreme: Sp. Hajdina, Brunšvik, Dornava 

 na enem piezometru: Lancova vas 

 na dveh vrtinah: Siget, Zagojiči (nadomestno merilno mesto za Sobetince). 
 
Najbližje obravnavni lokaciji je piezometer 1250 Rače (ok. 500 m severno).   
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Slika 13: Merilna mreža monitoringa kakovosti podzemne vode na VTPodV 3012 Dravska kotlina s Thiessenovimi 
poligoni (MOP ARSO, 2007) 

 
V spodnjih tabelah so navedene aritmetične srednje vrednosti tistih parametrov podzemne vode, ki so v 
letu 2004 in 2005 vsaj na enem merilnem mestu presegli standarde kakovosti (zadnja vrsta tabele). Za te 
parametre so v predzadnji vrsti navedene reprezentativne agregirane vrednosti (AMSK). V zadnjem stolpcu 
je na koncu ocenjeno kemijsko stanje vodnega telesa (samo na osnovi rezultatov monitoringa kakovosti 
podzemne vode). 
 
Tabela 3: Aritmetične srednje vrednosti (AM) parametrov na merilnih mestih, reprezentativne agregirane vrednosti 
parametrov, ocene ustreznosti in kemijskega stanja vodnega telesa Dravske kotline v letu 2004 (MOP ARSO; 2007) 
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Tabela 4: Aritmetične srednje vrednosti (AM) parametrov na merilnih mestih, reprezentativne agregirane vrednosti 
parametrov, ocene ustreznosti in kemijskega stanja vodnega telesa Dravske kotline v letu 2004 (MOP ARSO, 2007)  

 
 
Kakovost podzemne vode v Dravski kotlini je v letih 2004 in 2005 odražala posledice velikih obremenitev 
vodnega telesa. Statistična obdelava 1. vodonosnika (aluvijalni medzrnski vodonosnik kvartarne starosti 
kaže na visoke obremenitve podzemne vode z nitrati in pesticidi (predvsem atrazin in njegov razgradni 
produkt desetil-atrazin, na posameznih merilnih mestih pa tudi s kromom, manganom in kalijem. 
 
Merilno mesto v Račah je v neposredni bližini tovarne Pinus. Podzemna voda v Račah je stalno močno 
obremenjena z manganom (v letu 2004 AM 7867 μg/l, v letu 2005 AM 2067 μg/l, v pitni vodi dopustno 50 
μg/l) in kalijem (v letu 2004 AM 38,3 mg/l, v letu 2005 AM 33,5 mg/l). Dopustne mejne vrednosti za 
podzemne vode presegajo orto-fosfati (v letu 2004 AM 0,43 mg PO4/l, v letu 2005 AM 0,92 mg PO4/) in 
atrazin (v letu 2004 AM 0,17 μg/l, v letu 2005 AM 0,16 μg/l). V podtalnici so bile prisotne tudi 
organohalogene spojine, določene kot parameter AOX (v letu 2004 AM 15 μg Cl/l). 
 
V Staršah je standarde kakovosti presegel atrazin (v letu 2005 AM 0,11 μg/l). 
 
Podzemna voda v Brunšviku je obremenjena s parametri, indikativnimi za kmetijsko dejavnost. Na tem 
merilnem mestu so stalno povišane vsebnosti nitratov in pesticidov. Nitrati se od leta 2002 znova 
povišujejo, oktobra 2005 je koncentracija dosegla 110 mg NO3/l. Poleg visokih vrednosti atrazina in 
desetil-atrazina so na tem merilnem mestu stalno določene zelo visoke koncentracije prometrina. Na 
osnovi razmerja koncentracij med atrazinom in desetil-atrazinom, ki je večje od 1, je mogoče zaključiti, da 
se atrazin na prispevnem območju kljub prepovedi še vedno uporablja. V Brunšviku je bil v letu 2005 
prisoten tudi pesticid bentazon, oktobra v zelo visoki koncentraciji 0,22 μg/l. Vsota pesticidov je 2-krat 
presegla dopustno vrednost. 
 
Plitvi vodnjak črpališča pitne vode Šikole je vsa leta monitoringa kakovosti podzemne vode močno 
obremenjen z nitrati, atrazinom in desetil-atrazinom. Razmerje koncentracije med atrazinom in njegovim 
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razgradnim produktom je 1,9, kar kaže na stalno prisotnost atrazina na tem območju. Prekomerna je bila 
tudi vsota pesticidov. Ustreznost pitne vode skuša črpališče Šikole doseči z dodajanjem podzemne vode iz 
globokega vodnjaka GV-1. Globina vodnjaka je 152 m. Voda je manj mineralizirana (AM 370 μS/cm). 
Vsebnosti nitratov so bile pod mejo določljivosti analitske metode, vsebnosti sulfatov, kloridov, natrija in 
kalija so bile nizke. Povprečne vrednosti orto-fosfatov pa so presegle dopustne vrednosti za podzemne 
vode. Višje kot v plitvih vodonosnikih so bile vsebnosti mangana in železa. Koncentracija arzena je bila 
oktobra 2004 blizu dopustni meji za pitno vodo, v letu 2005 pa nad dovoljeno vrednostjo (12 μg/l, 
dovoljena vrednost je 10 μg/l). 
 
V črpališču pitne vode Skorba ima mreža državnega monitoringa kakovosti podzemne vode dve merilni 
mesti: plitvi vodnjak V-5 (globina 24 m) in globoki vodnjak VG-3 (globina 154 m). Na plitvem vodnjaku 
Skorba V-5 je podzemna voda v letih 2004 in 2005 vsebovala preveč nitratov, atrazina in desetil-atrazina. 
Na tem merilnem mestu so bile ugotovljene visoke vsebnosti niklja, ki so oktobra 2004 (21 μg/l) presegle 
dopustne meje za pitno vodo 20 μg/l. Podzemna voda, vzorčena iz globokega vodnjaka Skorba VG-3, je 
za globoke vodonosnike vsebovala visoko koncentracijo nitratov. Na tem merilnem mestu monitoring 
kakovosti podzemne vode poteka šele od leta 2004. V 3-letnem obdobju od 2004 do 2006 ugotavljamo 
porast nitratov v globljem vodonosniku, ki so se v letu 2006 zvišali na 31 mg NO3/l. Voda je v letu 2004 
vsebovala tudi povišane vsebnosti niklja, največ oktobra (15 μg/l). 
 
Na industrijskem črpališču Kidričevo (ni vključeno v sistem javne oskrbe s pitno vodo) so stalno prisotne 
zelo visoke koncentracije atrazina in desetil-atrazina. Razmerje koncentracij med atrazinom in desetil-
atrazinom je 2,3, kar pomeni, da se atrazin na prispevnem območju Kidričevega še vedno uporablja ali pa 
izhaja iz deponije odpadkov. Na tem merilnem mestu so stalno povišani tudi nitrati. 
 
V Spodnji Hajdini je bila podzemna voda v letih 2004 in 2005 čezmerno obremenjena z nitrati in desetil-
atrazinom. 
 
V vrtini v Lancovi vasi so bile v obravnavanem obdobju ugotovljene zelo visoke koncentracije nitratov, 
vsebnosti atrazina in desetil-atrazina blizu dopustne meje ter sledi metolaklora in tetrakloroetena. 
 
Podzemna voda vzorčena iz vodnjaka v Dornavi je bila čezmerno obremenjena z nitrati, atrazinom in 
desetil-atrazinom. Vsebnost razgradnega produkta je višja od atrazina, na osnovi tega je mogoče sklepati, 
da se ta pesticid na območju Dornave ne uporablja več ali pa se uporablja le v manjših odmerkih. Na tem 
merilnem mestu, kjer doslej ni bila ugotovljena višja koncentracija svinca, je bilo junija 2004 analizirano 27 
μg Pb/l, kar 2,7-krat presega dopustno koncentracijo za pitno vodo. V podzemni vodi so bile leta 2004 
ugotovljene tudi organohalogene spojine kot parameter AOX (največ junija 24 μg Cl/l). 
 
Strokovno mnenje (izvajalca monitoringa): 
Kemijsko stanje vodnega telesa Dravske kotline v letih 2004 in 2005: SLABO 
Kemijsko stanje vodnega telesa Dravske kotline v letih 2004 in 2005 glede na pitno vodo: SLABO 
Slabo kemijsko stanje vodnega telesa Dravska kotlina v letih 2004 in 2005 je ugotovljeno za večji del 
vodnega telesa z izjemo manjšega vodonosnika Vrbanskega platoja na levem bregu Drave. V okviru 
monitoringa pitne vode je bilo ugotovljenih več neskladnih vzorcev, ki so vsebovali prekomerne 
koncentracije atrazina in desetil-atrazina. Vir neskladnih vzorcev sta dve črpališči (Šikole in Skorba) na 
vodonosnem sistemu Dravskega polja. 
Za obdobje od leta 1995 do leta 2005 so bili na vodnem telesu Dravske kotline ugotovljeni trendi 
zniževanja desetil-atrazina, vsote pesticidov in trikloroetena. Na vodnem telesu Dravska kotlina je 
ugotovljen trend zniževanja desetil-atrazina, vendar se do leta 2005 vrednosti še niso spustile do dopustne 
meje 0,1 μg/l. Vrednost za vsoto pesticidov na VTPodV 3012 se je v letu 2004 spustila pod mejno vrednost 
0,5 μg/l. 
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6. VODOVARSTVENA OBMOČJA IN VODNI VIRI 

6.1 VODOVARSTVENA OBMOČJA 

 
Vodovarstvena območja so bila sprejeta z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/2007). Vodovarstveno 
območje je razdeljeno na: 

- Območje zajetja – cona 0 
- Najožja vodovarstvena območja – VVO I 
- Ožje vodovarstveno območje s strogim režimom - VVO II 
- Širše vodovarstveno območje VVO III. 

 
Lokacija, na kateri je predvidena gradnja, se nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III). Karta 
vodovarstvenih območij je v prilogi 1 in spodnji sliki.  
 

 
 
Slika 14: Karta vodovarstvenih območij. Vir: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp? 

 
 

6.2 BLIŽNJI VODNI VIRI 

 

Najbližje obravnavani lokaciji je črpališče Dravski Dvor, ki je od predmetne lokacije oddaljeno 4,5 km 
severovzhodno. Črpališče še ni v uporabi, v strokovnih podlagah pa je predvideno črpanje okoli 150 l/s 
(Brenčič, 2004). 
 

http://kremen.arso.gov.si/NVatlas/ewmap.asp
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7. OPIS NAMERAVANEGA POSEGA 

Načrt tehnologije za proizvodnjo  biodizla  v podjetju  BIO GORIVA–Rače je v prilogi 4 (Vir: Genera d.o.o., 
2007). 

 

8. DOLOČITEV IN OPREDELITEV ONESNAŽEVAL 

8.1 DOLOČITEV DEJAVNOSTI IN OPREDELITEV ONESNAŽEVAL 

 
Dejavnosti in opredelitev onesnaževal v objektu in zunaj njega so podani v spodnjih tabelah. 
 
Tabela 5: Določitev dejavnosti in opredelitev onesnaževal – naprav 

Vrsta dejavnosti Morebitno 

onesnaženje v 

napravi 

 

DA/NE 

 

Kemijske 

lastnosti in 

količina 

morebitnega 

onesnaževala1, 2 

Interakcija 

onesnaževala in 

okolja 

Toksičnost 

(nevarne 

lastnosti) 

onesnaževala2 

Mobilnost 

onesnaževala – 

izven objekta 

Proizvodni objekt –  

notranji prostori 

 

 

- proizvodne 

površine/postopki v času 

normalnega obratovanja  

 

NE Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Brez izlitij; 

brez iztoka v 

okolje in podtalje 

Odpadne vode 
 

DA/NE NE  

Brez izlitij - 

brez iztoka v 

okolje in podtalje 

 
Odpadne vode – 

čiščenje pred 

iztokom v javno 

kanalizacijo 
 

- proizvodne 
površine/postopki v času 

izrednih razmer (izlitja) 

 

DA Kemijske 
snovi/pripravki 

NE  
Zajem izlitja 

Odpadne vode 

 

DA/NE NE  
Zajem kemikalij - 

brez iztoka v 

okolje in podtalje 
 

Odpadne vode – 

čiščenje pred 

iztokom v javno 
kanalizacijo 

 

Tehnična in upravna 

zgradba –  

notranji prostori 

 

 

- delovni prostori/postopki v 

času normalnega 
obratovanja  

 

NE Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Brez izlitij; 
brez iztoka v 

okolje in podtalje 

 

DA/NE NE  

Brez izlitij -  
brez iztoka v 

okolje in podtalje 

 

- delovni prostori/postopki v 

času izrednih razmer (izlitja) 

 

DA Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Zajem izlitja 

 

DA/NE NE  

Zajem kemikalij -  

brez iztoka v 
okolje in podtalje 

 

- pisarniški in garderobni 

prostori 

DA Čistila z 

dezinfekcijskim 

učinkom; uporaba 

Voda DA  

– čistila z dez. 

učinkom; 

V javno 

kanalizacijo 
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Vrsta dejavnosti Morebitno 

onesnaženje v 

napravi 

 

DA/NE 

 

Kemijske 

lastnosti in 

količina 

morebitnega 

onesnaževala1, 2 

Interakcija 

onesnaževala in 

okolja 

Toksičnost 

(nevarne 

lastnosti) 

onesnaževala2 

Mobilnost 

onesnaževala – 

izven objekta 

po potrebi  

 

oznaka nevarnosti: 

Xi 

 

- sanitarije DA Komunalne 

odpadne vode, 

Čistila z 
dezinfekcijskim 

učinkom; uporaba 

po potrebi 

 

Voda DA  

– čistila z dez. 

učinkom; 
oznaka nevarnosti: 

Xi 

 

V javno 

kanalizacijo 

Skladišče kemikalij 

 

 

- prostori/postopki v času 

normalnega obratovanja  
 

NE Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Brez izlitij; 
brez iztoka v 

okolje in podtalje 

 

DA/NE NE  

Brez izlitij - 
brez iztoka v 

okolje in podtalje 

 

- prostori/postopki v času 

izrednih razmer (izlitja) 

 

DA Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Zajem izlitja 

Ni stika z vodo - 
brez iztoka v 

okolje 

 

DA/NE NE  

Zajem kemikalij - 

brez iztoka v 
okolje in podtalje 

 

Povezovalno ocevje (togo) 

 

 

- normalno obratovanje  

 

NE Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Brez izlitij; 

brez iztoka v 
okolje in podtalje 

 

DA/NE NE  

Brez izlitij - 

brez iztoka v 
okolje in podtalje 

 

- postopki v času izrednih 

razmer (izlitja) 

 

DA Kemijske 

snovi/pripravki 

NE  

Zajem izlitja 

Ni stika z vodo; 

brez iztoka v 
okolje 

 

DA/NE NE  

Zajem kemikalij - 

brez iztoka v 

okolje in podtalje 
 

1 količin vnaprej ni mogoče napovedati, vendar gre za relativno majhne količine;  
2 lastnosti posameznih snovi/pripravkov so podane v nadaljevanju elaborata.  
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Tabela 6: Določitev dejavnosti in opredelitev onesnaževal – zunanja ureditev 

Vrsta dejavnosti Morebitno 

onesnaženje  

 

DA/NE 

 

Kemijske 

lastnosti in 

količina 

morebitnega 

onesnaževala1, 2 

Interakcija 

onesnaževala in 

okolja 

Toksičnost 

(nevarne 

lastnosti) 

onesnaževala2 

Mobilnost 

onesnaževala  

Zunanja ureditev 

  
 

- pretakališča (normalno 
obratovanje)  

NE Kemijske 
snovi/pripravki  

NE  
Ni stika z vodo; 

brez iztoka v 

okolje, 

 

DA –  
tekočine iz vozil; 

kemikalije  

 

NE  
Brez izlitij - 

brez iztoka v 

okolje in podtalje 

Ni stika z vodo 
 

- pretakališča (ob izrednih 
razmerah) 

DA Kemijske 
snovi/pripravki  -

morebitni izliv ob 

pretakanju 

Morebitni izliv iz 
vozil - mineralna 

olja, 

 

Voda DA –  
tekočine iz vozil; 

kemikalije  

 

NE –  
Mineralna olja: v 

javno kanalizacijo 

- pred vtoki v 

javno kanalizacijo  
bodo lovilci olj 

 

Kemikalije: v 

lovilni sistem* 
 

- parkirišča in povozne 
površine 

DA Morebitni izliv iz 
vozil - mineralna 

olja 

Voda DA –  
tekočine iz vozil 

 

NE –  
pred vtoki v 

kanalizacijo  bodo 

lovilci olj 

 

- zunanji vodovod NE - - - NE 
 

- kanalizacija za komunalne 
odpadne vode 

DA Komunalne 
odpadne vode z 

vsebnostjo čistil 

Voda DA  
– čistila z dez. 

učinkom; 

oznaka nevarnosti: 

Xi 
 

V javno 
kanalizacijo 

- meteorna kanalizacija - 
strehe 

 

NE - - - NE 

1 količin vnaprej ni mogoče napovedati, vendar gre za relativno majhne količine;  
2 lastnosti posameznih snovi/pripravkov so podane v posebni tabeli v nadaljevanju elaborata;  
* v primeru puščanja lovilnega sistema (prečrpališča, lovilnega bazena) možno pronicanje v podtalje 
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8.2 PODROBNEJŠI PREGLED VRSTE IN KOLIČINE KEMIKALIJ V OBRATU 

 

Uporaba snovi/pripravkov v delovnih postopkih 
 
Tabela 7: Podrobnejši pregled vrste in količine kemikalij v proizvodnji 

surovine in produkti  
masna 

bilanca 

urne 

kapacitete 

dnevne 

kapacitete 

mesečne 

kapacitete 

letne 

kapacitete 

surovine (kg)     

surovo rastlinsko olje 1.045 6.531 156.750 4.702.500 52.250.000 

metanol 97,2 608 14.580 437.400 4.860.000 

natrijev metilat (30%) 18,3 114 2.745 82.350 915.000 

citronska kislina 0,7 4 105 3.150 35.000 

žveplena kislina (98%) 0,3 2 45 1.350 15.000 

klorovodikova kislina (36%) 10 63 1.500 45.000 500.000 

natrijev hidroksid (50%) 3 19 450 13.500 150.000 

fosforna kislina (80%) 1 6 150 4.500 50.000 

modifikator 2,5 15,6 375 11.250 125.000 

antioksidant 0,10 0,63 15,0 450 5.000 

biocid PBK 2,5 BD 0,240 1,50 36,0 1080 12.000 

produkti (kg)     

biodizel 1.000 6.250 150.000 4.500.000 50.000.000 

glicerin 117 731 17.550 526.500 5.850.000 

pomožne kemikalije     

kurilno olje (l) 3,8 24 570 17.100 190.000 
 

 
 
Tabela 7: Podrobnejši pregled vrste in količine kemikalij v uporabi izven objekta 
 

 
IME-SNOVI-PRIPRAVKA 

 

VRSTA SKLADIŠČNE 
POSODE 

DNEVNA 
PORABA 

 

LETNA PORABA 
 

DELOVNE KOLIČINE 
NA LOKACIJI1 

 

Dieselsko gorivo rezervoarji vozil DA količin vnaprej ni 
mogoče napovedati1 

 

- 

Neosvinčen motorni bencin rezervoarji vozil DA količin vnaprej ni 
mogoče napovedati1 

 

- 

1število vozil ter količina goriva v njihovih rezervoarjih ni znana oziroma se bo konstantno spreminjala. 
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Tabela 8: Funkcija/način uporabe in nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev kemikalij v uporabi  
 

Snov / pripravek 

 

Funkcija/način uporabe Nevarne lastnosti 

kemikalij/toksikološka 

razvrstitev1 

surovo rastlinsko olje surovina Ni razvrščeno kot nevarna 

kemikalija 

metanol kemikalija v proizvodnji T, F 
R11-39/23/24/25 

natrijev metilat (30%) kemikalija v proizvodnji T 

R10-14-34-39/23/24/25 

citronska kislina kemikalija v proizvodnji Xi 

R36/37/38 

žveplova kislina (98%) kemikalija v proizvodnji C 

R8-35 

klorovodikova kislina (36%) kemikalija v proizvodnji C 
R34 

natrijev hidroksid (50%) kemikalija v proizvodnji C 

R35 

fosforna kislina (80%) kemikalija v proizvodnji C 

R34 

modifikator 
Chemec 6731 

kemikalija v proizvodnji Xn, N 
R51/53-65-66-67 

antioksidant 

Baynox plus solution 

kemikalija v proizvodnji Ni razvrščeno kot nevarna 

kemikalija 

biocid PBK 2,5 BD dodatek biodizlu Xi 

R34-43-52/53 

biodizel proizvod Ni razvrščeno kot nevarna 

kemikalija 

glicerin proizvod Ni razvrščeno kot nevarna 
kemikalija 

1 podatek iz uradnega varnostnega lista proizvajalca/dobavitelja 
 
 

 

Tabela 9: Funkcija/način uporabe in nevarne lastnosti kemikalij/toksikološka razvrstitev kemikalij izven osnovne 
proizvodnje 

Snov / pripravek 

 

Funkcija/način uporabe Toksikološka 

razvrstitev 

Dieselsko gorivo in kurilno olje Gorivo za motorje z notranjim 

zgorevanjem – diesel 

Gorivo v sistemih za ogrevanje – 

kurilno olje 

Xn, N 

R:40-51/53-61-62 

Neosvinčen motorni bencin Gorivo za motorje z notranjim 
zgorevanjem – neosvinčen bencin 

T, N. F+ 
R:12-38-45-51/53-65-67 

1 podatek iz uradnega varnostnega lista proizvajalca/dobavitelja 
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Karakteristike kemikalij 
 

Pripravki razvrščeni kot nevarna kemikalija: 
 
Pripravek: metanol vsebuje: 

 metanol: 99+% 
 
Pripravek: natrijev metilat (30%) vsebuje: 

 metanol: <=70% 

 natrijev metanolat: <=30% 
 
Pripravek: citronska kislina vsebuje: 

 citronsko kislino: 99,5% 
 
Pripravek: žveplova kislina (98%) vsebuje: 

 žveplovo kisino: 95-98%  
 
Pripravek: klorovodikova kislina (36%) vsebuje: 

 klorovodikovo kislino: 36-38% 

 vodo: 62-64% 
 
Pripravek: natrijev hidroksid (50%) vsebuje: 

 natrijev hidroksid: 50% 

 vodo: 50% 
 
Pripravek: fosforna kislina (80%) vsebuje: 

 fosforno kislino: 85% 

 vodo: 15% 
 
Pripravek: modifikator Chimec 6731 vsebuje: 

 1,2,4 trimetilbenzen: <5% 

 solvent nafta (zemeljsko olje), težka aromatska: 20-25% 
 
Pripravek: biocid PBK 2,5 BD vsebuje: 

 Zmes: 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)  

 magnezijev nitrat  
 
Pripravek: glicerin vsebuje: 

 glicerin: 100% 
 
Pripravki, ki niso razvrščeni kot nevarna kemikalija: 
Opomba: Navedeni pripravki sicer niso razvrščeni kot nevarne kemikalije, vendar jih v tem poglavju 
vseeno navajamo.  
 
Pripravek: Biodizel vsebuje: 

 mešanico metilnih estrov (C14-C24) maščobnih kislin 
Pripravek: antioksidant Baynox plus solution vsebuje: 

 2,2'-metilenbis(4-metil-6-tert-butilfenol): 20% 
Pripravki: rastlinska olja vsebujejo: 
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 trigliceride maščobnih kislin 
Pripravek: glicerin vsebuje: 

 glicerin 
 
Goriva: 
Diesel gorivo (in kurilno olje) pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15oC znaša 
ca 860 kg/m3.  
Motorni bencin pridobivajo iz surove nafte in je zmes ogljikovodikov. Gostota pri 15oC znaša ca 720 kg/m3.  
 
Toksikološke karakteristike kemikalij v uporabi v proizvodnji 
 
Pripravek: Metanol 
Akutni učinki:  
Oralno: LD50 = 7300 mg/kg miš. 
Oralno: LD50 = 14200 mg/kg kunec. 
Oralno: LD50 = 5628 mg/kg podgana. 
Inhalatorno (podgana) LC50 = 64000 ppm/l/4ure 
Dermalno (kunec): LD50 = 15800 mg/kg 
 
Pripravek: Natrijev metilat (30%) 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD50 = 1500 mg/kg. 
Dermalno (kunec): zelo dražilno 
Inhalatorno (podgana) = 8 ur – brez zaznanih smrti 
Oko (kunec): zelo dražilno 
 
Pripravek: Natrijev hidroksid (50%) 
Akutni učinki:  
Oralno (kunec): LD0 = 500 mg/kg. 
Intraperitonealno (miš): LD50 = 40 mg/kg 

Test draženja - oko (kunec): 400 g/24 ur: blago draženje. 
Test draženja - koža (kunec): 500 mg/24 ur: močno draženje. 
 
Pripravek: Citronska kislina 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD50 = 3 g/kg. 
Oralno (miš): LD50 = 5040 mg/kg. 
Test draženja - oko (kunec): 750 mg/24 ur: močno draženje. 
Test draženja - koža (kunec): 500 mg/24 ur: blago draženje. 
 
Pripravek: žveplova kislina (98%) 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD50 = 2140 mg/kg. 
Inhalatorno (podgana) = 510/m3/2 uri 
Inhalatorno (miš) = 320 mg/m3/2 uri 
Test draženja - oko (kunec): 750 mg/24 ur: močno draženje. 
 
Pripravek: klorovodikova kislina (36%) 
Akutni učinki:  
Oralno (kunec): LD50 = 900 mg/kg. 
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Inhalatorno (podgana) = 3124 ppm/1 ura 
Inhalatorno (miš) = 1108 ppm/1 ura 
 
Pripravek: fosforna kislina (80%) 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD50 = 1530 mg/kg. 
Inhalatorno (podgana) = >850 mg/m3/2 uri 
Dermalno (kunec): LD50 = 2740 mg/kg 
Test draženja - oko (kunec): 119 mg: močno draženje. 
Test draženja - koža (kunec): 595 mg/24 ur: močno draženje. 
 
Pripravek: modifikator Chimec 6731 
Akutni učinki – 1,2,4 trimetilbenzen:  
Oralno (podgana): LD50 = 5-12,7 g/kg. 
Inhalatorno (podgana) = 18 g/m3/2 uri 
Akutni učinki – solvent nafta:  
Oralno (podgana): LD50 = 2 ml/kg. 
Inhalatorno (podgana) = 590 mg/m3/2 uri 
 
Pripravek: antioksidant Baynox plus solution 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD50 = >10000 mg/kg. 
Dermalno (kunec): LD50 = >5000 mg/kg 
 
Pripravek: biocid PBK 2,5 BD 
Akutni učinki:  
Oralno LD50 (podgana, samica): cca. 3723 mg/kg  

Oralno LD50 (podgana, samec): cca. 3600 mg/kg  

Dermalno LD50 (kunec, samica): 3500 mg/kg  

Dermalno LD50 (kunec, samec): > 3600 mg/kg  

Inhalacijsko LC50 (podgana, 4 ure): 0,33 mg/l (aktivna snov)  

Draženje kože/kunec: Jedko.  
Draženje oči/kunec: Jedko.  
Senzibilizacija: Povzroča preobčutljivost.  
Karcinogenost: Proizvod ni karcinogen.  
Mutagenost: Proizvod ni mutagen.  
Strupenost za razmnoževanje: Proizvod ni strupen za razmnoževanje.  
 
Preostali pripravki: 
 
Preostali pripravki, navedeni v zgornjih tabelah (rastlinska olja), niso razvrščeni kot nevarne kemikalije in 
sicer glede na navedbe originalnih varnostnih listov dobavitelja oziroma proizvajalca. 
 
Toksikološke karakteristike kemikalij v uporabi izven objekta 
 
Diesel gorivo (in kurilno olje): 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
Dermalno (kunec): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
Inhalacijsko (podgana): LC 50 > 5 mg/l/4 h (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
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Drugo: Pripravek lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih poti v primeru povečane izpostave in 
nepravilne rabe.  
Kronični učinki:  
Študije dolgoročnih toksičnih učinkov na miših so dale negotove rezultate. IARC inštitucija je l. 1989 
razvrstila destilate dieselskega goriva v skupino karcinogenih snovi 3 – nerakotvorno za človeka 
(razvrščeno zaradi neustreznih študij).  
21. ATP (EU zakonodaja) je razvrstil komercialna plinska olja v skupino karcinogenih snovi 3 z pripisom 
stavka R 40: Možen rakotvoren učinek.  
 
Neosvinčen motorni bencin: 
Akutni učinki:  
Oralno (podgana): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
Dermalno (kunec): LD 50 > 2000 mg/kg (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
Inhalacijsko (podgana): LC 50 > 5 mg/l/4 h (ocenjeno glede na sestavo komponent)  
Drugo: Pripravek lahko povzroči draženje oči, kože in dihalnih poti. 
Kronični učinki:  
Pripravek vsebuje benzen, ki je znan kot povzročitelj rakavih obolenj. Ker ta izdelek vsebuje več kot 0,1 ut. 
% benzena, je po pravilih razvrščanja ( EU zakonodaja) ta izdelek razvrščen kot rakotvoren, skup. 2B in 
opremljen z R stavkom R 45 Lahko povzroči raka.  
 
 
Ekotoksikološke karakteristike kemikalij v uporabi v proizvodnji 
Splošni napotki (velja za vse podane pripravke): Pripravkov ne smemo izpuščati v kanalizacijo, površinske 
in talne vode. 
 
Pripravek: Metanol 
LC50 za postrv (šarenka): 8000 mg/l. Trajanje testa: 48 ur 
V visokih koncentracijah nevarno za vodne organizme. Razmerje toksičnih konc. v vodi: 96>1000 ppm. V 
tleh in vodi je pričakovana hitra biološka razgradljivost metanola. Visoka mobilnost v zemljini.  
 
Pripravek: Natrijev metilat (30%) 
Takojšnja biološka razgradnja. 
Stopnja eliminacije: 95% (20 dni) 
Za sam pripravek ni ekotoksikoloških podatkov. Podatki za snovi v pripravku: 
Informacija za natrijev hidroksid: 
LC50 za postrv (šarenka): 45,4 mg/l. Trajanje testa: 96 ur 
EC50 za nevretenčarje (Ceriodaphnia sp.): 40,4 mg/l. Trajanje testa: 48 ur. 
Informacija za metanol: 
LC50 za postrv (šarenka): 8000 mg/l. Trajanje testa: 48 ur 
EC50 za Daphnia magna: <10000 mg/l 
 
Pripravek: Citronska kislina 
LD100 za nevretenčarje (Daphnia magna): 120 mg/l.  
Biološko razgradljivo. 
 
Pripravek: žveplova kislina (98%) 
Ekotoksičnost za ribe: 49 mg/l. Trajanje testa: 48 ur 
V primeru razlitja v tla je možen prodor do podtalnice. pripravek reagira z kalcijem in magnezijem v vodi 
tako, da tvori sulfatne soli. Pri transportu skozi tla je možno raztapljanje v tleh prisotnih materialov (še 
posebej s karbonatno osnovo). 
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Pripravek: klorovodikova kislina (36%) 
Hitra hidrolizacija pri izpostavljenosti vodi. Ekstenzivno izhlapevanje s površine tal. Pri transportu skozi tla 
je možno raztapljanje v tleh prisotnih materialov (še posebej s karbonatno osnovo), pri čemer bo potekala 
tudi nevtralizacija kisline. 
Ekotoksičnost za ribe: 3,6 mg/l. Trajanje testa: 48 ur 
 
Pripravek: natrijev hidroksid (50%)  
LC50 za postrv (šarenka): 45,4 mg/l. Trajanje testa: 96 ur 
EC50 za nevretenčarje (Ceriodaphnia sp.): 40,4 mg/l. Trajanje testa: 48 ur. 
Redukcija pH vrednosti v vodi je posledica razredčenja in naravnega pH vode (kislost). Ni degradacije 
NaOH v vodi, temveč se pojavljajo izgube le zaradi absorpcije in nevtralizacije. 
 
Pripravek: fosforna kislina (80%) 
Kislost kisline v vodi se takoj reducira z v vodi prisotnimi minerali, pri čemer fosfati ostanejo v vodi. Pri 
transportu skozi tla je možno raztapljanje v tleh prisotnih materialov (še posebej s karbonatno osnovo), pri 
čemer bo potekala tudi nevtralizacija kisline.  
Ekotoksičnost za ribe: 138 mg/l. Trajanje testa: 96 ur 
 
Pripravek: modifikator Chimec 6731 
Pripravek ni topen v vodi in se ne akumulira v ribah in vodnih rastlinah. 
Ekotoksičnost – solvent nafta: 
LC50 za ribe: 0,6 mg/l. Trajanje testa: 96 ur 
EC50 za nevretenčarje (Daphnia magna): 0,77 mg/l. Trajanje testa: 48 ur. 
 
Pripravek: antioksidant Baynox plus solution 
LC50 za ribe: >5 mg/l. Trajanje testa: 96 ur 
EC50 za nevretenčarje (Daphnia magna): >4 mg/l. Trajanje testa: 48 ur. 
 
Pripravek: biocid PBK 2,5 BD 
Biorazgradljivost  
- komponenta A, t ½ (anaerobno) 4,8 ure  
- komponenta A, t ½ (aerobno) 17,3 ure  
- komponenta B, t ½ (aerobno) 9,1 ure  
Inhibicija respiracije aktivnega blata, EC50 4,5 mg/l  

Ekotoksičnost  
aktivna snov  
postrv šarenka (Salmo gairdneri), LC50 (96 ur) 0,19 mg/kg  

vodna bolha (Daphnia magna), EC50 (48 ur) 0,16 mg/kg  

alga (Selenastrum),EC50 18 μg/l  

alga (Skeletonema),EC50 3 μg/l  

 
Drugi ekotoksikološki podatki v varnostnih listih za navedene pripravke niso podani. 
 
 

Ekotoksikološke karakteristike kemikalij v uporabi izven proizvodnje 
 

Diesel gorivo (in kurilno olje) 
Biološka razgradljivost: V primeru emisije v okolje se najbolj hlapne komponente izdelka razpršijo v 
atmosferi, kjer v stiku s hidroksilnimi radikali hitro razpadejo. Ta proces pospeši nastanek ozona preko 
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fotokemijske reakcije. Preostali del izdelka lahko uvrstimo kot »razgradljiv«, čeprav ne kot »dobro 
razgradljiv«, tako da delno ostaja izdelek prisoten v okolju še zlasti v primerih anaerobnih pogojev. 
Nekatere od lahko prisotnih komponent v izdelku imajo bioakumulacijski potencial (Log Kow > 3) in se 
lahko zadržujejo v organizmih.  
Strupenost za vodne organizme: Pričakovati je, da je strupenost za vodne organizme pri koncentracijah 
izdelka med 1 in 10 mg/l, zaradi česar je potrebno izdelek uvrščati med okolju nevarne.  
Drugo: Ta izdelek nima specifičnih lastnosti inhibiranja bakterijske aktivnosti. Na vsak način se mora 
odpadno vodo, ki vsebuje ta izdelek, obdelati v za to ustreznih čistilnih napravah.  
Splošno: Z izdelkom rokovati v skladu z dobro delovno higieno in tako preprečevati onesnaženje in izpuste 
v okolje.  
 
Neosvinčen motorni bencin: 
Biološka razgradljivost: V primeru emisije v okolje se najbolj hlapne komponente izdelka razpršijo v 
atmosferi, kjer v stiku s hidroksilnimi radikali hitro razpadejo. Ta proces pospeši nastanek ozona preko 
fotokemijske reakcije. Preostali del izdelka lahko uvrstimo kot »razgradljiv«, čeprav ne kot »dobro 
razgradljiv«, tako da delno ostaja izdelek prisoten v okolju še zlasti v primerih anaerobnih pogojev. 
Nekatere od lahko prisotnih komponent v izdelku imajo bioakumulacijski potencial (Log Kow > 3) in se 
lahko zadržujejo v organizmih.  
Strupenost za vodne organizme: Pričakovati je, da je strupenost za vodne organizme pri koncentracijah 
izdelka med 1 in 10 mg/l, zaradi česar je potrebno izdelek uvrščati med okolju nevarne.  
Drugo: Ta izdelek nima specifičnih lastnosti inhibiranja bakterijske aktivnosti. Na vsak način se mora 
odpadno vodo, ki vsebuje ta izdelek, obdelati v za to ustreznih čistilnih napravah.  
Splošno: Z izdelkom rokovati v skladu z dobro delovno higieno in tako preprečevati onesnaženje in izpuste 
v okolje.  
 
Drugi ekotoksikološki podatki v varnostnih listih za navedene pripravke niso podani. 
 
 

Povzetek 
 

Podatki o kemičnih pripravkih (navedenih v predhodnjih poglavjih) so povzeti iz uradnih varnostnih listov 
proizvajalcev oz. dobaviteljev. 
 
Tabela 10: Opredelitev kemičnih snovi in pripravkov kot potencialno nevarne oz. nenevarne (z vidika možnega 
onesnaženja vodnega telesa) 
 

Opredelitev Ime snovi/pripravka 
Nevarni* biocid, dieselsko gorivo, kurilno olje, neosvinčeni motorni bencin 

 

Potencialno nevarni* metanol, natrijev metilat, žveplova kislina, citronska kislina, natrijev hidroksid, fosforna 
kislina, klorovodikova kislina, modifikator, biodizel 

Nenevarni glicerin  - pripravek je v trdnem agregatnem stanju in ni razvrščen kot nevarna kemikalija 

rastlinska olja –niso razvrščeni kot nevarne kemikalije; del pripravkov je v delno trdnem 
agegatnem stanju (pastozni) 

antioksidant  Baynox plus solution ni razvrščen kot nevarna kemikalija 

*le v primeru izpustov v okolje – velja za vse pripravke 

 

Opredelitev je podana kot ocena in sicer glede na fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke 
podatke o posamezni kemikaliji, vrsto embalaže, namen oz. uporabo posamezne kemikalije ter glede 
predvideno in zahtevano ureditev objekta. 
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Potencialno nevarnost predstavljajo tudi odpadne industrijske vode, vendar le v primeru izpustov 
neočiščenih ali ne dovolj očiščenih odpadnih voda neposredno v vode ali posredno/neposredno v podtalje. 
Čistilna naprava sicer ni predmet tega elaborata. 
 
Glede na sestavo pripravkov ter spremljajočih dejavnosti (prevoz) bodo v nadaljevanju te ekspertize (opis 
ogroženosti vodnega vira in opredelitev scenarijev vpliva na vodni vir, ocena relativne občutljivosti) 
obravnavani naslednji parametri: mineralna olja, kloridi, sulfati, ortofosfati in TOC.  
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9. OPREDELITEV TRANSPORTNIH POTI ONESNAŽEVAL 

9.1 MOBILNOST POTENCIALNIH ONESNAŽEVAL  

Iz prejšnjega poglavja je razvidno, da se bodo v in ob obravnavanem objektu lahko pojavljala naslednja 
potencialna onesnaževala: 
 kemične snovi in pripravki v napravi – uporaba, pretakanje in skladiščenje v napravi; potencialno – v 

primeru poškodovanih utrjenih površin v posameznem delu naprave (pritlična etaža proizvodnje, 
lovilni bazeni, pretakališče..), je možen prehod teh pripravkov v podtalje, 

 mineralna olja (ostanki goriv, maziv zaradi odvodnjavanja povoznih površin), ki pa so vezana na 
odvajanje preko lovilcev olj v javno kanalizacijo; potencialno, v primeru puščanja kanalizacije, je 
možen prehod teh voda v podtalnico, 

 industrijske odpadne vode, ki pa bodo speljane na novo investitorjevo interno čistilno napravo za 
industrijske odpadne vode ter preko nje v javni kanalizacijski sistem naselja Rače – ČN ni predmet 
tega elaborata, zato te vode izločimo iz obravnave onesnaževanja podtalnice 

 komunalne odpadne vode (fekalije, čistila, dezinfekcijska sredstva), ki pa bodo speljane v kanalizacijo 
in jih zato izločimo iz obravnave onesnaževanja podtalnice. 

 
Opomba: Kot je razvidno iz posredovane dokumentacije (Tehnično poročilo, Genera d.o.o., 2007) bo v 
sklopu naprave transformatorska postaja in dieselski agregat. Navedene naprave NE predstavljajo 
morebitnega onesnaženja ker bodo (bo): 
 v transformatorskih postaji nameščeni transformatorji, ki bodo suhi oziroma bodo vsebovali biološko 

razgradljivo olje  
 glede na zahteve (podane v tem elaboratu) agregat nameščen tako, da iztok goriva v okolje ni 

mogoč. 
 

Pogoji za izvedbo transformatorske postaje in morebitnega diesel agregata so podani v tem elaboratu. Ob 
upoštevanju pogojev ter ob dejstvu, da gre za zaprte sisteme ni pričakovati izlitij iz teh naprav. 
Transformatorje in eventuelni diesel agregat smo zato izločili iz obravnave morebitnega onesnaženja 
podzemne vode. 

 
 

9.2 MOBILNOST ONESNAŽEVAL GLEDE NA KEMIJSKE LASTNOSTI ONESNAŽEVAL IN 
HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI VODONOSNIKA  

Transport onesnaženja skozi vodonosnik je odvisen od zgradbe vodonosnika, zgornje nezasičene 
(vadozne) cone in spodnje zasičene (freatične) cone. Procesi v zasičeni coni so dokaj dobro poznani, 
procesi v nezasičeni coni pa so kljub intenzivnim raziskavam (liziometri, tenziometri, ...) precejšna 
neznanka.  
 
Ranljivost vodonosnika glede na onesnaženje je neposredno povezana s hidravličnimi lastnostmi 
vodonosnika in značilnostmi samega polutanta. Med infiltracijo skozi zemljino in med transportom skozi 
vodonosnik se veliko polutantov naravno razgradi ali se delno absorbira (odvisno od litološke sestave). 
Stopnja razgradnje je v posameznih primerih odvisna tudi od lastnosti poroznega medija. Če poznamo 
lastnosti poroznega medija in polutanta (onesnaževala), lahko ocenimo vpliv onesnaženja (Veselič, 1984, 
Fetter, 1999, Mali, 2002).  
 
Hitrost pronicanja tekočine skozi pore v nezasičeni coni je odvisna od hidrogeoloških parametrov (velikost 
por in zrn, litološke lastnosti sedimenta, stopnja sortiranosti, vlažnosti kamnine, debelina nezasičene 
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cone,…) ter od vrste tekočine (voda, onesnaževalo). V splošnem pa velja, da je koeficient prepustnosti v 
nezasičeni coni manjši kot v zasičeni (Veselič, 1984). 
 
Pri pretakanju fluidov skozi porozne sedimente ločimo tok fluidov, ki se med seboj mešajo in tok fluidov, ki 
se med seboj ne mešajo. 
 
V primeru, da se tekočine med seboj ne mešajo (mineralna olja in voda) je v nadaljevanju pomembno 
ugotoviti ali je onesnaževalo gostejše in redkejše od vode. S tem določimo ali bo le-to v podzemni 
potovalo v zgornjem ali spodnjem sloju podzemne vode (Fetter, 1999). Od gostote onesnaževala pa je 
odvisna tudi njegova hitrost v podzemni vodi. 
 
V primeru toka dveh tekočin prihaja do razlik pri njihovih hitrosti tako v vzdolžni (longitudinalna disperzija) 
kot tudi v vertikalni smeri (lateralna disperzija) v zasičeni coni vodonosnika (glej spodnjo sliko). 
 

 

Slika 15: Širjenje onesnaževala lažjega od vode v nezasičeni in zasičeni coni medzrnskega vodonosnika (prirejeno po 
Fetterju, 1999) 

 
V primeru enkratnega vnosa onesnaževala iz predmetne lokacije v podzemno vodo, se bi le to zaradi 
disperzije v nizvodni smeri pojavljalo količinsko neenakomerno. Relativno koncentracijo morebitnega 
onesnaževala v podzemni vodi v določeni opazovani točki, smo shematsko prikazali na spodnji skici. 
 

 

Slika 16: Relativna koncentracija onesnaževala v določeni točki dolvodno od onesnaženja zaradi enkratnega izliva 
onesnaževala (Hemond, Fechner, 1994) 
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Spodnja slika prikazuje koncentracijo onesnaževal v podzemni vodi ob stalnem iztekanju onesnaževala. 
 

 

Slika 17: Relativna koncentracija onesnaževala v določeni točki dolvodno od onesnaženja zaradi stalnega izlivanja 
onesnaževala (Hemond, Fechner, 1994) 

 

9.3 OPREDELITEV TRANSPORTNIH POTI ONESNAŽEVAL V NEZASIČENI IN ZASIČENI CONI 
VODONOSNIKA 

 

Smer toka podzemne vode je iz območja predvidenih objektov je proti vzhodu (glej prilogo 1).  
 
Najmanjša globina do podzemne vode na območju obravnavane lokacije je okoli 4 m (vrtni V11 in V15; 
Muhič, 2007). 
 
V primeru razlitja onesnaževala bi onesnaževalo potovalo: 

 
A. S PODZEMNO VODO proti vzhodu. V tem primeru bi onesnaževalo potovalo: 

 vertikalno (od površja terena proti podzemni vodi): 
v nezasičeni coni, ki je na območju predmetne lokacije debela najmanj 4 m. Ker je po zbranih 
podatkih v vrhnjem vodonosnika slabše prepustna do neprepustna glina oz. peščeni melji, bi se 
onesnaževalo v tej coni absorbiralo. Od tod pa bi se postopoma spiralo z inflitrirano padavinsko 
vodo proti gladini podzemne vode. Večja možnost prodora morebitnega onesnaževala bi bila v 
primeru odstranitve vrhnjega slabše prepustnega sloja (pri izkopih). 

 horizontalno (onesnaževalo potuje s podzemno vodo proti vzhodu) v zasičeni coni. 
Onesnaževalo bi v zasičeni coni potovalo s podzemno vodo proti vzhodu. Hitrost podzemne 
vode na obravnavanem območju je od 0,5 m/dan (v slabše drobno zrnatih sedimentih) do okoli 
2,5 m/dan (na območju vzhodno od tod).  

 
B. S POVRŠINSKO VODO proti jugu do jugovzhodu do potoka Reka v reko Polskavo. V tem primeru 

bi se onesnaževalo absorbiralo v vrhnjem sloju, ob večjem deževju pa bi se postopoma izpiralo in  
površinsko odteklo proti jugu. Onesnaževalo ne bi doseglo vodonosnika na Dravskem polju.  

 
V nadaljevanju bomo privzeli najslabšo možnost in sicer, da bi v primeru razlitja onesnaževala, le-to 
doseglo podzemno vodo in potovalo proti vzhodu. Poudarimo pa naj, da je obravnavana s stališča 
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onesnaženja podzemne vode ugodna, saj je spodnji relativno vodonosnejši sloj zaščiten s slojem manj 
prepustnih oz. neprepustnih sedimentov. Ob morebitnem izlivu onesnaževala bi tako bil intervencijski čas 
za izkop onesnažene zemljine dovolj velik, da ne bi prišlo do izpiranja onesnaževala v podzemno vodo.  

10. OPIS OGROŽENOSTI VODNIH VIROV  

Pri ugotavljanju ali bi bila v primeru onesnaženja v času gradnje in obratovanja objektov v Račah ogrožena 
podzemna voda na območju predvidenega črpališča Dravski Dvor, je potrebno določili tudi širino 
disperzijskega oblaka onesnaževala in na podlagi tega zaključiti ali bi onesnaženje doseglo depresijski 
lijak črpalnih vodnjakov ali ne. Obliko vala onesnaženja in depresijski lijak bodoče vodarne Dravski Dvor 
smo vrisali na prilogi 1. Depresijski lijak je določen glede na predvideno količino črpanja - 150 l/s ter glede 
na obseg ožjega vodovarstvenega območja. 
 
Kot smo že omenili v predhodnem poglavju, bi morebitno onesnaževalo potovalo skozi nezasičeno cono 
bolj ali manj vertikalno, v prežeti coni pa horizontalno v smeri toka podzemne vode. V prežeti coni bi se 
onesnaževalo kot posledica hidrodinamske disperzije razširilo tako v vzdolžni kot v prečni smeri toka. 
Porazdelitev onesnaževala bi sledila normalni ali Gaussovi porazdelitvi. Tako lahko določimo standardno 
deviacijo po naslednji enačbi (Fetter, 1999): 
 

tD2=σ Lx  

tD2=yσ T ; kjer je 

 
σx, σy – standardna deviacija v smeri x oz. smeri y (m) 
DL – koeficient hidrodinamične disperzije v smeri toka podzemne vode (m2/s) 
DT – koeficient hidrodinamične disperzije v smeri toka podzemne vode (m2/s) 
t – čas potovanja onesnaževala od mesta razlitja do izbrane razdalje (s) 

 
Po definiciji bo 99,7% celotne mase onesnaževala znotraj trikratne razdalje standardne deviacije (3σx in 
3σy; Fetter, 1999). 

 
DL in DT določimo po formulah:  

DL = αL. vi  

DT = αT. vi ;kjer je 
 
   vi – hitrost toka podzemne vode v smeri x (m/s) 

αL in αL – longitudinalna oz. transverzalna hidrodinamska disperzija (m), ki jo izračunamo 
po formuli: 

 
; kjer je x izbrana razdalja v smeri toka podzemne vode. 

Širino depresijskega oblaka smo določali na izbranih razdaljah. Najkrajša razdalja do depresijskega lijaka 
črpališča Dravski Dvor je 3,4 km (glej sliko 18). 
 
Pri izračunih smo upoštevali, da potuje onesnaževalo v vodonosniku, ki ima naslednje hidrogeološke 
karakteristike: 

 koeficient prepustnosti K=2,06.10-3 m/s (koeficient prepustnosti določen v vrtini P-0, ki je v bližini 
črpališča Dravski Dvor; Brenčič, 2004) 

 Efektivno poroznost (n) vodonosnika Dravskega polja smo privzeli na 0,2 (Brenčič, 2004), 

 gradient toka smo določili iz karte hidroizohips na 0,003. 
 

414,2)x(log83,0=α
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Pri vhodnih podatkih smo privzeli, da imamo na celi dolžini vodonosnik, ki je izdaten in zelo prepusten (kot 
je na območju vrtine P-0). 
 
Vhodni podatki in rezultati so podani v spodnji tabeli. 
 
Tabela 11: Vhodni podatki za izračun dimenzij oblaka onesnaževala 
 

   VHODNI PODATKI 

K koef.prepustnosti m/s 0,00206 

i gradient toka  0,003 

n efektiva poroznost  0,2 

x razdalja do črpalnega vodnjaka (v smeri toka) m 3400 

y razdalja do depresijskega lijaka črpališča Dravski Dvor (v smeri y) m 560 
 

   IZRAČUNI 

v hitrost (K*i/n) 
m/s 

m/dan 

0,0000309 
2,6 

t 
čas potovanja onesnaževala do razdalje 3,4 km od mesta 
razlitja 

s 
dni (leta) 

110032362 
1274 (3,5 let) 

α dinamska disperzija m 17,45 

DL koef.hidrodinamične disperzije, vzoredno z osjo x m2/s 0,000539267 

Dt 
koef.hidrodinamične disperzije, vzoredno z osjo y 
upoštevali da je Dt=0,2*Dl m2/s 0,000107853 

3*σx polmer oblaka onesnaženja v smeri x na dolžini 3,4 km m 1033 

3*σy polmer oblaka onesnaženja v smeri y na dolžini 3,4km m 462 

 

 
Slika 18: Lega depresijskega lijaka predvidenega črpališča Dravski Dvor in mesto razlitja onesnaževala ter oblika vala 
onesnaženja (podrobneje predstavljeno v prilogi 1) 

 
Na razdalji 3,4 km od predvidenega mesta onesnaženja bi bil polmer disperzijskega vala onesnaževala 
462 m (prečno na smer toka). Onesnaževalo ne bi doseglo depresijskega lijaka črpališča Dravski Dvor. 
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10.1 OPREDELITEV OGROŽENIH VODNIH VIROV  

 
Podzemna voda in morebitno onesnaževalo v njej bi iz predmetne lokacije potovalo mimo depresijskega 
lijaka predvidenega črpališča Dravski Dvor.  
 
Zaradi gradnje in obratovanja predvidenega objekta ne bo ogrožena kakovost podzemne vode na območju 
črpališča Dravski Dvor.  
 

11. OPREDELITEV MOŽNIH SCENARIJEV RAZVOJA DOGODKOV 

Investitorjeva osnovna dejavnost je proizvodnja biodizla. Kemikalije v danem primeru predstavljajo pri delu 
v proizvodnji nujno potrebne surovine. Uporaba kemikalij bo zajemala tudi sprotne pri delu potrebne 
količine gospodinjskih čistil ter dezinfekcijskih sredstev ter goriv. 
 
Do vnosa kemičnih snovi ali pripravkov v podtalje lahko pride: 

 z razlitjem v času gradbenih del  
 z razlitjem/razsutjem v času obratovanja  
 s spiranjem manipulacijskih in prometnih površin. 

 

11.1 OPREDELITEV SCENARIJEV  

Z ozirom na obseg izvedbe gradbenih del in obratovanje bencinskega servisa, smo definirali tri možne 
scenarije. Tako smo opredelili: 

 scenarij normalnega poteka, 
 alternativni scenarij poteka, 
 scenarij najslabše možnosti oziroma scenarij izjemnega dogodka. 

 
Scenarij normalnih dogodkov podaja normalen razvoj dogodkov in dejanj, ki so predvideni s projektom, 
brez izjemnih situacij. Podaja normalno delovanje objektov v njihovi življenjski dobi. 
 
Alternativni scenarij podaja manjša odstopanja od s projektom predvidenih dogodkov in dejanj, ki se lahko 
dogodijo v objektih zaradi delovanja samega objektov ali zaradi zunanjih dogodkov.  
 
Scenarij najslabše možnosti podaja izjemen dogodek, pri katerem pride do velikih odstopanj od 
predvidenega delovanja objektov. Ta scenarij predvideva maksimalen možen vpliv objektov na podzemno 
vodo.  
 
11.1.1 OPREDELITEV SCENARIJEV V ČASU GRADBENIH DEL 
 
11.1.1.1 Scenarij normalnega razvoja dogodkov 
 
Normalni potek dogodkov predpostavlja, da na območju posega obratujejo le tehnično brezhibni in 
vzdrževani delovni stroji in naprave. V normalnih razmerah in z upoštevanjem uveljavljenih varnostnih 
ukrepov je morebiten vnos goriv in mineralnih olj (zaradi npr. obremenitev mehanskih sklopov 
vozil/delovnih strojev) v zemljino pri gradbenih delih izrazito majhen oz. praktično zanemarljiv in se 
potencialno odvija v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv. Ocenjujemo, da količina mineralnih olj, ki 
se pri gradbenih delih in ob normalnem delu na gradbišču lahko v obliki kapljanja vnese v tla, ni večja od 
0,5 l. Ob morebitnem onesnaženju, se onesnažena zemljina takoj odstrani, tako da je nadaljnje pronicanje 
onesnaževala proti podtalnici onemogočeno. 
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Iz posredovane dokumentacije ni razvidno, da bi med rušenjem oz. odstranjevanjem obstoječih površin 
nastajali tudi gradbeni odpadki, ki sodijo med nevarne odpadke.  
 
11.1.1.2 Scenarij alternativnega razvoja dogodkov  
 
V primeru alternativnega razvoja dogodkov je  vnos goriv in mineralnih olj v zemljino pri gradbenih delih 
večji kot je ocenjen v scenariju normalnega razvoja dogodkov, vendar ocenjujemo, da je, z upoštevanjem 
uveljavljenih varnostnih ukrepov, še vedno majhen. Odvija se v obliki počasnega kapljanja goriv ali maziv. 
Onesnaževalo se v nezasičeni coni vodonosnika deloma absorbira, deloma počasi prodre v vodonosnik. 
Gre za princip majhnega, razpršenega in počasnega onesnaževanja. Poleg delne absorbcije v nezasičeni 
coni se onesnaževalo v vodonosniku še razprši. Ocenjujemo, da količina goriva, ki se pri gradbenih delih 
in ob normalnem delu lahko v obliki kapljanja vnese v tla, ni večja od 1 l. Ob morebitnem onesnaženju, se 
onesnažena zemljina takoj odstrani, tako da je nadaljnje pronicanje onesnaževala proti podtalnici 
onemogočeno. 
 
Med ostalimi možnimi viri onesnaženja oz. vplivi na spremembe v kakovosti podzemne vode, ki pa jih v 
obravnavanem primeru ocenjujemo kot zanemarljive, so še: 
 gradbeni materiali na osnovi cementa, apna ipd. (zaradi alkalnih spojin se spremeni pH vrednost vode, 

kar ima le kratkoročne posledice), 
 pri pripravljalnih delih in pri gradnji se zaradi posegov v tla (izkopov) in tudi pri premeščanju izkopanega 

materiala sprostijo snovi, ki so bile do tedaj v inertni obliki, s padavinskimi vodami pa se te snovi lahko 
spirajo v podzemno vodo (kar ima le kratkoročne posledice). 

 
11.1.1.3 Scenarij najslabše možnosti  
 
V primeru nezgodnega dogodka (razlitja goriva pri polnjenju rezervoarjev za gorivo gradbenih strojev, 
razlitja goriva pri poškodbi gradbenih strojev in transportnih vozil) lahko pride do trenutnega razlitja goriva. 
Ocenjujemo, da se v tem primeru naenkrat lahko sprosti do 100 l goriva. Pri tem scenariju smo 
predpostavili, da bi se onesnaževalo izlilo v gradbeni jami (izkop gradbene jame je predviden od 1,5 do 2 
m pod terenom), kjer bi se ponekod že delno odstranila vrhnja neprepustna oz. slabo prepustna zemljina.  
 
Pri razlitju nastopi pod vplivom gravitacijskih sil v coni razlitja vertikalna infiltracija razlitih naftnih derivatov 
v zemljino. V primeru velikega volumna ali dolgotrajnejšega razlivanja lahko derivati dosežejo gladino 
podtalnice. Pod vplivom kapilarnih sil se, v coni stika napredujočega čela razlitja z gladino podtalnice, 
naftni derivati razširijo radialno v horizontalni smeri. Pri tem zaradi večje viskoznosti izpodrivajo vodo. 
Kapilarni pritiski se postopno znižujejo in onesnaženi element se prične pomikati v smeri toka podtalnice. 
Napredovanje onesnaženega elementa eksponentno upada s tokom podtalnice in se ustavi na stopnji 
zasičenosti, pri čemer se voda in naftni derivati ne mešajo, netopljivi ogljikovodiki pa lahko z vodo tvorijo 
emulzirano zmes v katero vstopajo aromatični ogljikovodiki. V podzemnem toku podtalnice se tvorijo trije 
vertikalni sloji, ki obsegajo dvofazni sistem derivatov in vode, pri čemer je prepustnost zemljine za eno 
fazo odvisna od prepustnosti druge faze, neraztopljeni ogljikovodiki pa na vodni gladini tvorijo enotno plast.  
 
 
11.1.2 OPREDELITEV SCENARIJEV V ČASU OBRATOVANJA  
 

11.1.2.1 Scenarij normalnega razvoja dogodkov 
 
V normalnih razmerah in z upoštevanjem uveljavljenih varnostnih ukrepov ni razlitja mineralnih olj iz vozil 
in ni razlitja/raztrosa kemikalij (tako v napravi sami kot na povoznih in manipulativnih površinah). 
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Posledično ni vnosa mineralnih olj in surovin/kemikalij potrebnih v proizvodnji v tla ali v kanalizacijo ter v 
primeru puščanja slednje v podtalnico.  
 
Industrijske odpadne vode bodo čistili na interni čistilni napravi. Vode iz čistilne naprave bodo odtekale v 
javno kanalizacijo naselja Rače (ČN ni predmet tega elaborata). 
 

11.1.2.2 Scenarij alternativnega razvoja dogodkov - nevarnosti za nastanek manjših nesreč 
 
V primeru manjših razlitij ali izluževanja zaradi razlitja kemikalij neposredno na nezaščitene površine (izven 
utrjenih asfaltiranih površin oz. kanalizacije ali poškodovane površine oz. kanalizacijo) se onesnaževalo v 
nezasičeni coni vodonosnika deloma adsorbira na zemljino, deloma nevtralizira ali razgradi, deloma počasi 
prodre v vodonosnik.  
Poudarimo pa naj, da je obravnavana lokacija s stališča onesnaženja podzemne vode ugodna, saj je 
vodonosni sloj zaščiten s slojem manj prepustnih oz. neprepustnih sedimentov. Ob morebitnem izlivu 
onesnaževala bi tako bil intervencijski čas za izkop onesnažene zemljine dovolj velik, da ne bi prišlo do 
izpiranja onesnaževala v podzemno vodo. 
 
Ob odstopanju od normalnega poteka dogodkov in dejanj ocenjujemo, da količina onesnaževala, ki se 
lahko vnese v interno kanalizacijo, ni večja od 0,5 l v primeru razlitja pripravkov, ki so potrebni v 
tehnoloških procesih (npr.: eventuelne zadržane oz. minimalne preostale količine pripravkov v gibki 
povezovalni cevi med avtocisterno in priključkom za dovod v rezervoar) in 0,5 l v primeru iztekanja 
tehničnih tekočin iz mehanskih sklopov vozil, ki se bodo zaradi pretovora zadrževala ob napravi. Ocena 
bazira na naslednjih dejstvih: 
V fazi obratovanja se bodo morebitno izlite kemikalije zadržale: 
 V tlaku pritličnega dela proizvodnega dela naprave, 
 v lovilnih bazenih (bazeni bodo imeli zaščitni premaz) oz. znotraj drugega plašča rezervoarjev, 
 v pretakališču samem oz. lovilnem bazenu ob pretakališču, 
 na utrjenih površinah, ki zaradi hrapavosti in medzrnskih prostorov v tlaku, same predstavljajo lovilne 

površine. 
Hkrati bo pretakanje kemikalij v rezervoarje potekalo na urejenih površinah (pretakališčih) z zaščitnimi 
sistemi za zajem morebiti izteklih kemikalij ter z urejenim odvodnjavanjem meteornih voda. 
 
Morebitni iztoki tehničnih tekočin iz vozil: 
 vozila se na lokaciji ne bodo zadrževala daljši čas, 
 tovorna in dostavna vozila imajo med pretovarjanjem ugasnjene motorje, 
 osebna vozila imajo med obiskom gasnjene motorje, 
 vsa vozila bodo parkirana na urejenih asfaltiranih površinah z urejenim odvodnjavanjem preko lovilcev 

olj, 
 utrjene površine, zaradi hrapavosti in medzrnskih prostorov v tlaku, same predstavljajo lovilne površine.  
 
V fazi obratovanja se bo v primeru razlitja goriva ali olja na zunanjih povoznih površinah to zbralo v 
internem kanalizacijskem omrežju in v lovilcih olja. Kontrola lovilcev olja se bo izvajala skladno z 
obratovalnimi navodili (pogoji v tem elaboratu). 
 

 

11.1.2.3 Scenarij najslabše možnosti - nevarnosti za nastanek večjih nesreč 
 
V fazi obratovanja se bodo morebitna izlite kemikalije zadržale v: 
 tlaku pritličnega dela proizvodnega dela naprave, 
 v lovilnih bazenih (bazeni bodo imeli zaščitni premaz) oz. znotraj drugega plašča rezervoarjev, 
 v pretakališču samem oz. lovilnem bazenu ob pretakališču. 



48  Geologija d.o.o. Idrija 

 
Na obravnavanem območju bodo vsakodnevno uporabljali pripravke, ki spadajo v skupino nevarnih 
kemikalij. Predvideni sistemi varovanja so navedeni v posebnem poglavju. Podroben pregled vrste 
kemikalij s simboli nevarnosti in R stavki je podan v tabelah v poglavju 8 tega poročila. 
 
Nekateri pri delu potrebni pripravki bodo skladiščeni v rezervoarjih, ki bodo bodisi dvoplaščni ali pa 
nameščeni v lovilne  bazene (z zaščitnim premazom). V primeru razlitja iz posameznega rezervoarja, se 
bo celotno izlitje zadržalo v sklopu bazena ali pa bo izlitje zadržal varovalni plašč. Predvideni sistemi 
varovanja so navedeni v tehničnem poročilu, ki je v prilogi 4. 
 
V primeru nezgodnega dogodka (prometne nesreče, strojeloma, malomarnosti pri delu) je možen iztok 
kemikalij na zunanjih površinah pri pretakanju iz avtocistern; v tem primeru se bo izlita kemikalija zadržala 
delno na utrjenih površinah pretakališča oz. lovilnih sistemov v sklopu prečrpališča.  Vse površine na 
območju nove naprave so oziroma bodo utrjene. Neposreden prodor polutantov v podtalje tako ni verjeten 
(z izjemo morebiti poškodovanih površin oz. kanalizacije).  
 
Zaradi osnovne dejavnosti bo na lokacijo in z nje potekal transport tovornih vozil, oziroma bodo v sklopu 
obrata uporabljali delovne stroje. V primeru nezgodnega dogodka (prometne nesreče, strojeloma) je 
možen iztok goriva ali drugih tehničnih tekočin iz mehanskih sklopov vozil. Vse zunanje povozne in 
manipulativne površine (z izjemo dela površin, ki pa je namenjena le interventnim vozilom ob morebitnih 
intervencijah) bodo asfaltirane; meterone vode bodo odtekale preko lovilcev olj. Neposreden prodor 
polutantov v podtalje tako ni verjeten (z izjemo morebiti poškodovanih površin oz. kanalizacije). 
 
Del kemikalij (rastlinska olja, biodizel) ni razvrščen kot nevarne kemikalije, vendar lahko zaradi svojih 
lastnosti spremenijo lastnosti podtalnice. 
 
Del kemikalij na lokaciji predstavljajo snovi in pripravki v trdnem agregatnem stanju (glicerin, palmino olje - 
pastozno); ti pripravki niso opredeljeni kot nevarne kemikalije ter zaradi svojih lastnosti (agregatno stanje) 
niso opredeljeni kot nevarni za vodni vir.  
 

Uporaba in shranjevanje kemičnih snovi - pripravkov 
 

Varnostno pomembni deli vira tveganja  
Dejavnost lahko razdelimo glede na pomembnost virov tveganja na naslednje enote: 
 pretovor s transportnega vozila, 
 manipulacijo od mesta pretovora z vozila do mesta shranjevanja, 
 shranjevanje in uporaba kemikalij.  
 
V postopku ugotavljanja potencialno nevarnih situacij smo preverili naslednje stopnje operacij. 
 
Tveganje med pretovarjanjem kemikalije z transportnega vozila v rezervoarje (ali obratno):  
 izpust iz pretakalne naprave (izvlek zaradi premika cisterne, puščanje na stiku, lom pretakalne 

naprave), 
 malomarno delo. 
 
Tveganje med manipulacijo od transportnega vozila do notranjosti objekta - mesta skladiščenja/uporabe 
 puščanje prirobnice, ventila, počene cevi, puščanje črpalke, 
 prelom togega dela cevovoda. 
 
Tveganje med shranjevanjem in uporabo: 
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 kontinuirni izpust rezervoarja ali reaktorskih posod (zakasnelo ali pomanjkljivo vzdrževanje, človeška 
napaka)  

 katastrofalna poškodba - lom rezervoarja ali reaktorske posode,  
 prelom togega dela cevovoda. 
 

Scenariji in verjetnosti večjih nesreč  
 
Kemikalije v proizvodnem procesu  
 

Potencialna posledica incidenta je razlitje posamezne snovi ali pripravka. 
 
Izliv kemikalij pri pretovarjanju v ali iz rezervoarjev 
Gibki priključek bo uporabljen na mestu pretakanja iz kamionskih cistern. Izlitje lahko nastopi zaradi:  
 izvleka priključka zaradi premika vozila, ko polnjenje še poteka; 
 puščanje na spoju – spoj z gibko cevjo ni pravilno izveden; 
 predrtje gibke cevi – zaradi oslabitve stene cevi ali pomanjkljivega vzdrževanja. 
 
Posledice razlitja kemikalij izven objekta (območje pretakališč) 
Maksimalno količino onesnaževala, ki se lahko razlije pri scenariju najslabše možnosti (pred 
posredovanjem zaposlenih), ocenimo na do 100 kg (količina je podana po podatkih in izkušnjah 
strokovnjakov podjetja Petrol) oz. trenutni izliv pri pljusku iz gibke cevi pri pretakanju iz avtocisterne (pri 
morebitnem prehitrem odklopu gibke povezovalne cevi med avtocisterno in priključkom za dovod v 
rezervoar ali okvari priključkov ali cevi). Pripomniti velja, da zaradi bodoče ureditve pretakališč celotna 
razlita količina ne more vstopiti v podtalje – vstop v podtalje je mogoč le v primeru poškodb pretakalne 
ploščadi same ali sistemov za zajem kemikalij (manjše razpoke ipd...). Glede na navedeno, pesimistično 
ocenimo, da v primeru scenarija najslabše možnosti (puščanje površin pretakališča, lovilnih bazenov ob 
pretakališčih ali kanalizacije) v podtalje, pred posredovanjem zaposlenih, vstopi desetina izlitega 
onesnaževala t.j. 10 l.  
 
Pri scenariju najslabše možnosti smo predvideli, da bi kljub vrhnji neprepustni plasti gline prišlo do vstopa 
onesnaževala v prepustno plast vodonosnika. V primeru kislin smo predvideli, da poteče popolna 
disociacija (popolna hidroliza) celotne količine posamezne kisline, kar da pri vstopu 10 l onesnaževala v 
primeru raztopine fosforne kisline ca 8 l ortofosfatov, v primeru raztopine klorovodikove kisline ca 4 l 
kloridov ter v primeru žveplove kisline 10 l sulfatov (podane so maksimane količine, saj je realno 
nemogoče oceniti dejanske količine – potrebni bi bili dejanski poskusi in ne le teoretični izračuni). V 
primeru razlitja organskih onesnaževal predvidimo, da ne nastopi razgradnja teh onesnaževal; celotno 
količino onesnaževala opredelimo posredno kot parameter TOC. 
Tudi v primeru navedenega scenarija najslabše možnosti, bi prišlo do vnosa onesnaževal v vodonosnik le 
v primeru poškodovanih površin pretakalne ploščadi in preboja glinaste plasti. Ker pa podzemna voda iz 
območja predvidene gradnje v Račah ne teče k zajetjem pitne vode (območje je zaščiteno s širšim 
vodovarstvenim območjem predvidenega črpališča Dravski Dvor), tveganja za onesnaženje vodnega vira 
tudi v primeru scenarija najslabše možnosti ni. 
 
Kontinuirani izpust iz rezervoarjev ali reaktorskih posod 
Glede na to, da bodo vsi rezervoarji in reaktorske posode znotraj prostorov (beri: lovilnih bazenov z 
dodatnim zaščitnim premazom) ali dvoplaščne ter, da hkrati urejenost celotne naprave ne dopušča 
prehoda izlitih tekočin v okolje, da bodo nameščeni varovalni in alarmni sistemi ter, da so predpisani 
periodični inšpekcijski pregledi rezervoarjev ali reaktorjev, je možnost za kontinuirani izpust rezervoarja 
zaradi zakasnelega vzdrževanja zelo majhna. Hkrati bodo vsi rezervoarji nameščeni vidno v prostoru, kar 
omogoča redne dnevne kontrolne preglede. Do izpusta lahko v večji meri pride v primeru človeške napake 
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v času polnjenja ali praznjenja rezervoarja ali reaktorske posode.; izpust onesnaževala se v celoti zadrži v 
zadrževalnih sistemih in ne prehaja v tla ali podtalje.  
 
Do katastrofalne poškodbe rezervoarja lahko pride le zaradi zunanjih vplivov - potres, sabotaža, ipd. ali 
zaradi nerednega vzdrževanja. Glede na dejstvo, da bo objekt z rezervoarji zgrajen v skladu s 
protipotresnimi predpisi in da je območje varovano, je možnost poškodbe rezervoarjev zaradi teh razlogov 
zelo majhna.  
 
Katastrofalna okvara posameznega rezervoarja ali reaktorske posode lahko nastane tudi zaradi človeške 
napake, kot je poizkus izvrševanja vzdrževalnih del brez predhodne priprave, brez kontrole koncentracije 
plinov/hlapov v posameznem rezervoarju. Zmanjšanje možnosti takšnega dogodka je vezano na dosledno 
spoštovanje predpisov glede priprave na vzdrževalna dela in uporabo zaščitenih naprav in opreme glede 
na vrsto skladiščenega ali uporabljanega medija ter uporabo delovnih materialov, izdelanih iz antistatičnih 
materialov, ki ne iskrijo.  
 
Togi cevovodi vodijo od mesta pretakanja iz avtocistern do rezervoarjev ter iz teh naprej do končnih 
uporabnikov: Vsi cevovodi bodo potekali vidno oziroma bo mogoča dnevna vizuelna kontrola. Do puščanja 
v cevovodnem sistemu lahko pride zaradi puščanja prirobnice ali ventila, počene cevi ali zaradi puščanja 
črpalke. Poleg tega lahko pride še do preloma togega cevovoda zaradi krhkosti materiala ali zaradi 
zunanjega vpliva. Incidentu se izognemo s pravilnim obratovanjem in rednimi vzdrževalnimi deli ter 
kontrolnimi pregledi. Vsi togi cevovodi bodo potekali znotraj naprave oziroma bodo  dodatno varovani 
(dvojno ocevje ali kineta - pogoj tega elaborata) s čimer je onemogočeno izlitje kemikalij v okolje. 
 
Posledice razlitja kemikalij v napravi 
Najbolj neugoden scenarij je izpust rezervoarja, ki pa seveda ostane v zaprtem prostoru (posameznem 
lovilnem bazenu oz. v primeru ocevja tudi v dvojni steni cevi ali kineti).  
 
Izliv kemičnih pripravkov v prostorih naprave stališča varovanja podtalnice ni relevanten, saj bodo prostori 
sami ali varovalni sistemi ocevja (ureditev tudi skladno z zahtevami podanimi tem elaboratu) onemogočali 
vstop teh kemikalij v okolje. 
 
Čistila in dezinfekcijska sredstva - uporaba 

Glede na namen objektov ter količine nevarnih kemikalij v objektu (čistila in dezinfekcijska sredstva - 
gospodinjske količine po posameznih delih objekta), potencialna posledica incidenta ni razlitje posamezne 
snovi ali pripravka. 
 
Tehnične tekočine iz vozil 

Najslabši scenarij se lahko zgodi v primeru nezgodnega dogodka (prometne nesreče/strojeloma). V tem 
primeru ocenjujemo, da se lahko v tem primeru sprosti do maksimalno 100 l goriva. Sistem (interna 
kanalizacija z lovilci olj) je sposoben navedeno količino zadržati. 
 
Razlitje izven utrjenih površin z urejenim odvodnjavanjem preko lovilcev olj v danem primeru (glede na 
urejenost okolice), ni verjetno.  
 
Požar 

 
Med izjemne dogodke med obratovanjem lahko uvrstimo tudi požar na napravi. V primeru gašenja z vodo 
lahko nastane večja količina onesnažene vode. Prvi požar bo gašen s suhimi gasilnimi sredstvi; po izjavah 
projektanta bo na voljo dovolj sredstev za zadušitev začetnega požara.  
Predvideni gradbeni ukrepi ter pogoji podani v tem elaboratu omogočajo zajem požarnih voda v objektu. 
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Varnostni sistemi 
Odvodnja vode z manipulacijskih in prometnih površin bo izvedena preko usedalnikov in lovilcev olj v 
kanalizacijo (dodatni pogoji izvedbe so podani v tem elaboratu). V normalnih razmerah tehnologija 
omogoča predpisano čiščenje, s tem, da je zagotovljeno redno vzdrževanje in čiščenje lovilcev olj. 
Predvideni sistem ureditve zunanjih površin, interne kanalizacije in lovilcev olj je sposoben navedeno 
količino (do maksimalno 100 l goriva) zadržati. 
 
Preostali sistemi za zajem kemikalij (ob. eventualnem izlitju) v napravi in pretakališčih so že oziroma bodo 
vzpostavljeni z upoštevanjem vseh predvidenih (projekt) in podanih ukrepov (navedeni v tem elaboratu). 
 

12. OPREDELITEV TVEGANJA ZA ONESNAŽENJE 

Ker podzemna voda iz območja predvidene gradnje v Račah ne teče k zajetjem pitne vode (območje je 
zaščiteno s širšim vodovarstvenim območjem predvidenega črpališča Dravski Dvor), tveganja za 
onesnaženje vodnega vira ni. 
 

13. PREGLED UKREPOV ZA ZAŠČITO 

13.1 UKREPI IN POGOJI GLEDE NA VELJAVNO ZAKONODAJO 

 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave in Dravskega polja (UL RS, št. 120/04, 7/06) določa v vodovarstvenih območjih naslednje ukrepe: 
 
Na podobmočju z manj strogim vodovarstvenim režimom VVO III (kamor sodi predmetna lokacija) je 
dovoljena gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del, ki so v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 Uredbe o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in 
Dravskega polja označene s »pp«, če so v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje sledi, da je 
tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo objekta in za 
izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.  
 
Predmetna naprava za proizvodnjo biodizla bo nepremična tehnološka enota, ki sodi (po določilih Uredbe 
o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega) med naprave, ki 
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega. Predmetno skladišče kemikalij bo neposredno 
tehnično povezana dejavnost te nepremične tehnološke enote na istem kraju in torej nedeljiv del naprave. 
Glede na navedeno ter glede na določila Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov 
Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja, je potrebno za predmetni poseg pridobiti 
analizo tveganja za onesnaženje vodnega telesa (Priloga 3, Tabela 1.1. V; Kompleksni industrijski objekti; 
CC.Si 23030 (3a) – Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja). 
 
Glede na določila navedene Uredbe velja oznaka »pp« tudi za: 
 gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino večjo od 1 ha, 
 
Na notranjih območjih je dovoljena tudi gradnja objektov ter izvajanje gradbenih del, ki so v tabelah 1.1 in 
1.2 priloge 3 Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja označena 
z oznako "pd", če je za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del k projektnim rešitvam iz projekta za 
pridobitev gradbenega dovoljenja izdano vodno soglasje. Med navedeno sodi: 
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- parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev), 
- prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična 

sredstva, 
- začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente, 
- izkopi na gradbišču: Izkopi niso dovoljeni, če niso izdelani več kakor 2 metra nad najvišjo gladino 

podzemne vode, razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja (Objekte ali naprave v širšem 
vodovarstvenem območju je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Izjemoma je dovoljena 
gradnja, če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 odstotkov. 
Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to treba pridobiti 
vodno soglasje). Glede na hidrogeološke pogoje na tem območju (opisani v tem poročilu), bo dno 
izkopa več kot 2 m nad gladino vode. V geotehničnem poročilu (Muhič, 2007) bodo izkopi globoki 
največ 2 m. 

 

13.2 UKREPI, KI SO ŽE PREDVIDENI  

 

13.2.1 UKREPI V ČASU GRADBENIH DEL 
 

Iz projektne dokumentacije in izjav projektantov so razvidni naslednji varstveni ukrepi: 
 Celotno gradbišče (tako v fazi izkopov kot v fazi gradnje) bo varovano; dostopa nepooblaščenim 

osebam ne bo. 
 Vsi odpadki, nastali v času rušitev in gradbenih del bodo do odvoza shranjevani ločeno in pod 

nadzorom. 
 

13.2.2 UKREPI V ČASU OBRATOVANJA 
 

Iz projektne dokumentacije so razvidni naslednji varstveni ukrepi: 
 Skladiščenje kislin in lugov je predvideno v rezervoarjih izdelanih iz na kislino ali lug odpornih 

materialov. Vsi rezervoarji bodo nameščeni v lovilne betonske bazene z ustreznimi odpornimi premazi 
na kemikalije.  

 Skladiščenje repičnega ali sojinega olja in končni produkt B100 bo v rezervoarjih, ki so postavljeni v 
lovilne betonske nepropustne sklede. 

 Za večje rezervoarje za olje in B100 gorivo vsebine 1000 in 2000 m3, so predvideni jekleni lovilni 
rezervoarji, kot je to praksa za skladišča naftnih derivatov (primer PETROL Rače). 

 Vsi rezervoarji imajo nadzirano spremljanje nivoja, ki ob detekciji padanja nivoja sproži alarm 
dežurnemu operaterju. Pri polnjenju in praznjenju rezervoarja za potrebe proizvodnje se ta alarm 
izključi. 

 Celoten proizvodni obrat je predviden kot lovilna skleda za primer razlita surovin ali drugih kemikalij kot 
rudi  zajemanja gasilnega sredstev v primeru požara. 

 Zunanje površine ob objektih bodo tlakovane; vse meteorne vode na manipulativnih površinah se bodo 
odvajale preko ustreznih lovilcev olj.  

 Avto polnilnica bo pokrita z jekleno strešno konstrukcijo iz profilne pločevine velikosti 10 x 6 m in svetle 
višine 5 m, tako da bodo oprema in osebje zaščiteni pred padavinami.  

 Na pretakališču sta  predvidena  lovilna bazena (skledi) vsak vsebine min 1,0 m3 za primer razlitja 
kemikalije ali topila z ustreznimi neprepustnimi betoni in premazi. 

 Za vse kemikalije in topila je predviden zaprti istem pretakanja, tako, da morajo AC bi opremljene z 
armaturo za sprejem hlapov medija ki se vračajo iz rezervoarja v AC. Na pretakališču bodo za vse 
medije ločeni gibljivi priključki za priključitev AC na zaprti krog pretakanja. 

 Uporabe kemikalij pri remontnih ali vzdrževalnih delih ne bo; nekatere sklope bodo le sprali z vodo, ki 
bo odtekala na industrijsko ČN. 
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 Odpadne industrijske vode bodo odtekala v novozgrajeno čistilno napravo (slednja ni predmet tega 
elaborata). 

 Pri načrtovanju naprave je upoštevana uporaba najboljših razpoložljivih tehnik (BAT). 
 

13.3 UKREPI DOLOČENI PRI ANALIZI TVEGANJA 

13.3.1 UKREPI V ČASU GRADBENIH DEL  
Ukrepi se nanašajo predvsem na preprečevanje razlitja, izpiranja ali izluževanja nevarnih kemikalij v tla na 
območju gradbenih del.  
 
 Izvajalec gradbenih del mora izdelati projekt ureditve gradbišča, iz katerega bodo razvidne pozicije 

gradbiščne ograje, transportnih poti, pisarn, sanitarij in garderob, skladišč, deponij materiala, popis 
gradbene mehanizacije, podatki o komunalnih priključkih, načinu črpanja morebitne vode iz gradbene 
jame, predvideno ravnanje z odpadki in nevarnimi odpadki, ki bodo nastajali na območju gradbišča in 
predvidene vrste in količine ter način skladiščenja nevarnih snovi oz. kemikalij, ki se bodo nahajale na 
območju gradbišča. 

 
 Med gradnjo je potrebno zagotoviti reden in učinkovit geotehnični nadzor. 
 
 Izkop gradbene jame naj se izvede v suhem vremenu. Intervencijski čas za odstranitev morebitne 

onesnažene zemljine bo v tem primeru dovolj velik, da ne bo prišlo do onesnaženja podzemne vode.  
 
 Vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradbenih delih, morajo biti tehnično brezhibni in 

ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo potekati 
izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča na za to 
vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani tako, da je 
preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. 

 
 Točenje goriva v gradbene stroje na območju gradbenih del je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za 

razvoz goriva in na vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih.  
 
 Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo 

odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega 
seznama odpadkov. Med drugim je nevarne odpadke potrebno zbirati ločeno (prepovedano je mešanje 
nevarnih odpadkov z ostalimi odpadki). 

 
 Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del odpadke hranijo ali začasno skladiščijo na 

gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo. Če hramba ali začasno 
skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci 
gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike. 

 
 Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na območju gradbenih del za začasno skladiščenje 

nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov 
(odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s 
čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi v tla in podtalnico. 

 
 Zagotovljen mora biti reden odvoz z območja gradbenih del, pri čemer mora investitor zagotoviti, da 

izvajalci gradbenih del gradbene odpadke oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov in nevarne odpadke 
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oddajo pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti tudi ustrezno 
evidentirano. 

 
 Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v kanalizacijski sistem, ko bo ta 

dokončno urejen). 
 
 Skladiščenje nevarnih snovi in kemikalij, ki se uporabljajo pri gradbenih delih in ki so kot nevarne 

opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora biti urejeno tako, da se preprečijo škodljivi 
vplivi na podtalnico in okolje. 

 
 Izvajalec gradbenih del mora med drugim zagotoviti, da so na območju gradbenih del skladiščene le 

sprotne oziroma le najmanjše možne količine nevarnih snovi oz. kemikalij, ki se pri gradnji uporabljajo, 
ter hkrati čim krajši čas. 

 
 Zagotovljeno mora biti ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje teh snovi, z lovilno skledo ustrezne 

prostornine, ki bi v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in prepreč ila 
iztok v tla, poleg tega pa mora ta skladiščni prostor biti zaščiten pred atmosferskimi vplivi, preprečen pa 
mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam. 

 
 Za skladiščenje nevarnih snovi oz. kemikalij naj se uporablja originalna embalaža, posode za 

skladiščenje pa morajo biti zaprte in ustrezno označene (oznaka nevarnosti). 
 
 
13.3.1.1 Interventni ukrepi v času gradbenih del 
 

Za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom ali oljem 
iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti pripravljen poslovnik 
(pravilnik, načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. 
 
V poslovniku morajo biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije 24 ur 
na dan (v intervencijsko enoto mora biti vključen tudi hidrogeolog). 
 
V primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, onesnažen material oz. zemljino 
pa takoj odkopati, kontaminirano zemljino odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno 
takoj oz. čimprej izdelati analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene 
inštitucije. Na osnovi analize materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to 
dejavnost registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec teh 
odpadkov. 
 
Izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna absorbcijska sredstva za omejitev in zajem naftnih 
derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta sredstva naj bodo 
takoj dostopna.   
 
Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. 
 
Vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne službe 
(najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce, Mariborski vodovod, inšpekcijske službe). Pristojne 
službe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi sprejme dodatne ukrepe 
za sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten izkop onesnaženega materiala 
ipd.). 
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Primer: Postopek v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati: 
- Voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z absorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini 

delovnega stroja, najprej posuje onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti 
pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora vsebovati: 
- lokacijo onesnaženja, 
- vrsto onesnaženja (snov, količina), 
- čas nastopa onesnaženja. 

- Vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne 
službe. Obvestilo mora vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj. 

- V najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda v nadaljnjo oskrbo 
za to dejavnost registriranemu zbiralcu. 

- Nadzorna služba in hidrogeolog pregledata mesto onesnaženja ter po potrebi določita dodaten izkop 
materiala, hidrogeolog pa določi tudi vse morebitne dodatne ukrepe za zavarovanje podzemne vode. 

- Dodatno predlagamo ustanovitev intervencijske enote. Dežurna intervencijska enota bi ukrepala takoj, 
ko bi vodja gradbišča oziroma dežurni ocenil, da ne obvladuje situacije v zadostni meri. Reakcijski čas 
intervencijske enote bi bil občutno krajši kot zgoraj naštetih pristojnih inštitucij.  

 
 
13.3.2 UKREPI V ČASU OBRATOVANJA 
 

Poleg že v projektni dokumentaciji predvidenih ukrepov, so potrebni še naslednji omilitveni in zaščitni 
ukrepi za zaščito podtalnice v času obratovanja: 
 
Naprava in tehnološko povezane dejavnosti: 
 Vse talne površine v najnižji etaži proizvodnje ter tla in stene lovilnih bazenov in pretakališč morajo biti 

izvedeni tesno ter odporno na obrabo, udarce in kemikalije, ki bodo prisotne, 
 Premazi, s katerimi bodo obdelani tlaki in stene lovilne sklede, jaškov, kinet ipd. morajo biti odporni na 

vremenske razmere kot npr. mraz (možnost pokanja mase). Projektni dokumentaciji mora biti priložena 
specifikacija premaza; specifikacija mora obravnavati podane zahteve, 

 Že sedaj opozarjamo, da bo moral izvajalec del dokazati neprepustnost sten in tlakov lovilne sklede, 
rezervoarja, povezovalnega ocevja ter vseh sistemov za zajem odpadnih voda, 

 Stene in tla vseh površin ali lovilnih sistemov, kjer se bodo skladiščilo, pretakalo ali uporabljalo 
kemikalije se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe morajo biti takoj 
sanirane, 

 Vsi rezervoarji morajo biti izdelati iz ustreznih materialov obstojnih na kisline in luge kot tudi ostale 
uporabljene surovine, 

 Izvedena mora biti zaščita proti prepolnjenju rezervoarjev, 
 Morebitni izpuhi iz rezervoarjev in reakcijskih posod morajo biti izvedeni preko nevtralizacijske 

raztopine, 
 Vse povezovalno togo ocevje, ki ne bo potekalo neposredno v proizvodnem delu ali skladiščnem delu 

(npr. med objekti oz. tehnološkimi sklopi in nad povoznimi ali manipulativnimi površinami) mora biti 
dodatno varovano (zaščitne kinete ali dvoplaščno ocevje) ter izvedeno protilomno, 

 Meteorne vode iz lovilnih bazenov morajo biti urejene preko kontrolnih jaškov v kanalizacijo; na iztoku 
iz vsakega kontrolnega jaška mora biti nameščen zaporni ventil, ki mora biti konstantno zaprt. Izpust 
meteornih voda, ki se ob padavinah naberejo v lovilnih bazenih, je mogoč le po predhodni kontroli teh 
voda. 

 Potreben bo celovit nadzor nad količinami in vrstami kemijskih snovi in pripravkov, ki jih bodo 
uporabljali, 

 Upravljavec naprave mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika porabe kemikalij, 
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 Vse kemikalije (nevarne in tiste, ki niso deklarirane kot nevarne) naj bodo ustrezno označene, v skladu 
s predpisi, ki urejajo označevanje kemikalij (ime nevarne kemikalije, oznaka nevarnosti ...), 

 Manipulacija kemikalij mora biti urejena tako, da je preprečen vnos v tla, vode ali kanalizacijski sistem, 
 V primeru, da se bo pokazala dodatna potreba po sprotni uporabi pri delu potrebnih manjših količin 

kemikalij v tehnoloških sklopih (maziva, tehnične tekočine), morajo biti le-te nameščene v posebnih 
priročnih kovinskih omarah, ki onemogočajo razlitja po prostorih, 

 Na vseh mestih skladiščenja, uporabe in pretakanja kemikalij bo potrebno smiselno namestiti posode z 
absorbcijskim sredstvom za primere slučajnih nezgodnih razlitij. 

 
Omilitveni in zaščitni ukrepi - kanalizacija: 
 Interna kanalizacija za industrijske odpadne vode do interne ČN mora biti odporna na fizikalno kemijske 

značilnosti odpadne vode,  
 Meteorne vode s streh lahko odtekajo v interni kanalizacijski sistem za meteorne vode in nadalje 

vodotok; slednje morajo biti locirane izven vplivnega območja delovnih, povoznih in manipulativnih 
površin, 

 Meteorne vode s povoznih oziroma manipulativnih površin morajo odtekati v javno kanalizacijo preko 
lovilcev olj, 

 Vsak vgrajeni lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev 
»Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«, 

 Vsak lovilec olj se mora redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe morajo biti 
takoj sanirane, 

 Upravljavec ali lastnik mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika vsakega lovilca olj, 
 Interno kanalizacijsko omrežje, vključno z revizijskimi jaški, eventualnim razbremenilnim objektom, 

peskolovi, vsakim lovilcem olj ter priklopom na javni sistem, mora biti izvedeno vodotesno, kar je 
potrebno dokazati s preskusom, 

 Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in gošče iz lovilcev olj) 
v tla in s tem posredno v podtalnico ali v odtok (kanalizacijski sistem), 

 urejen mora biti odvoz odpadkov. Ločeno se zbirajo in obravnavajo nenevarni in nevarni odpadki, 
 
Omilitveni in zaščitni ukrepi v primeru namestitve drugih ali dodatnih energetskih naprav: 
 Namestitev transformatorja-ev, ki vsebujejo transformatorska olja: 

- transformatorsko olje mora biti biorazgradljivo, 
- lovilna skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena vodo in oljetesno, kar je 

potrebno dokazati z atestom, 
- lovilna skleda za zajem transformatorskega olja mora biti izvedena tako, da je omogočen zajem 

celotne količine olja, 
- tesnost lovilne sklede pod transformatorjem mora biti dokazana, 
- stene in dno lovilne sklede pod transformatorjem se mora redno pregledovati (voden dnevnik 

pregledov); morebitne poškodbe morajo biti takoj sanirane, 
 Prostor za dieselski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede. Rezervoar za gorivo mora biti 

dvoplaščen ali nameščen v posebnem betonskem lovilnem bazenu. Tla prostora z agregatom in lovilni 
bazen morata biti olje in vodotesna. Talnih odtokov in neposredne povezave s kanalizacijo ne sme biti. 

 
Splošno: 
 Zagotovljeno mora biti celodnevno varovanje objekta (znotraj ograje), 
 Projekti morajo vsebovati oceno možnih nesreč in posledic ter pisni načrt ukrepanja in sanacije ob 

različnih incidentnih situacijah, 
 S projektom bo potrebno obdelati način gašenja in zajema izrabljenih požarnih vod. Glede na to, da 

požarne vode lahko predstavljajo pot onesnaženja podtalnice, iz vodovarstvenega vidika predlagamo, 
da načrtujejo uporabo gasilne pene ali drugih suhih gasilnih sredstev, 
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 Glede na značilnosti naprave z vidika nevarnosti požara mora biti izveden avtomatski sistem 
požarnega javljanja s prenosom signala do tovarniške gasilske enote s stalno 24-urno prisotnostjo.  

 

 

 

13.3.2.1 Interventni ukrepi v času obratovanja 
 
Interventni ukrepi se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/pripravkov med obratovanjem in sicer glede 
na namembnost obravnavanega dela objekta predvsem pa:  
- iztoka kemikalij v času pretakanja iz avtocistern 
- iztoka goriva ali tehničnih tekočin iz tovornih, dostavnih in osebnih vozil ob eventuelni havariji le teh. 
 
Ukrepi med  obratovanjem obsegajo zbiranje razlitega pripravka (kemikalij, goriva, maziv) in odvoz. Odvoz 
nevarnih odpadkov lahko vrši le podjetje, ki je zavedeno v seznam zbiralcev oziroma odstranjevalcev 
tovrstnih odpadkov. Spiranje v kanalizacijo ni dovoljeno. 
 
Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v času gradnje, vključno s postopkom v primeru razlitja oz. 
onesnaženja površine. 
 

14. MONITORING 

Predlagamo, da se za monitoring podzemne vode izdela vrtina, ki naj bo locirana dolvodno v smeri toka 
podzemne vode. 
 

15. POVZETEK IN SKLEPNA OCENA 

 V Račah v občini Rače-Fram je predvideno povečanje proizvodnje biodizelskega goriva z ustreznimi 
skladiščnimi kapacitetami za surovine, kemikalije in B100 gorivo. Kapaciteta proizvodnega obrata je 
načrtovana za proizvodnjo B100 goriva v skupni kapaciteti 50.000 t letno. 

 
 Lokacija se nahaja na širšem vodovarstvenem območju (VVO III). V skladu z Uredbo o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in 
Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/2007), je možnost gradnje kompleksnega industrijskega objekta 
potrebno preveriti na podlagi rezultatov analize tveganja za onesnaženje. 

 
 Podlago terena gradijo slabo prepustne do neprepustni sedimenti, ki so odloženi  v debelini okoli 4 m. 

Odtok meteornih voda je večinoma površinski, del vode pa se lahko preceja tudi do nivoja podzemne 
vode, ki je tu na koti okoli 253 m (ca 8 m pod površjem).    

 
 Smer podzemne vode iz obravnavane lokacije je proti vzhodu smer odtoka površinske vode pa proti 

jugu v Reko in Polskavo. 
 
 Obravnavani lokaciji je glede na smer toka podzemne vode najbližji vodni vir črpališče Dravski Dvor (ni 

še v uporabi), ki leži okoli 4,5 km severovzhodno. Glede na poznane hidrogeološke karakteristike 
vodonosnika, smo z izračuni ugotovili, da v primeru onesnaženja na predmetni lokaciji, onesnaževalo 
ne bi potovalo s podzemno vodo v proti nobenemu črpališču pitne vode. 
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 Ob upoštevanju vseh zgoraj navedenih dejstev ter doslednemu zagotavljanju predpisanih zaščitnih 
ukrepov v poglavju 13, je tveganje za onesnaženje vodnega telesa pri gradnji industrijskega objekta v 
Račah, sprejemljivo. 
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