
Skladno s podanim mnenjem podajamo sledeče obrazložitve. 

OSNUTEK OPPN 

1. V OPPN naj se natančneje opredeli objekte in posege, ki so na območju dovoljeni (tudi s 

klasifikacijsko številko).  

V 11. členu so navedeni objekti in posegi, ki so dopustni. Objekte se (razen infrastrukture) 

dopolni s pripadajočo klasifikacijsko številko.  

11. člen  

(predvideni posegi) 

Na območju OPPN je dopustna gradnja prostorskih ureditev, ki zavzemajo:  

- 1271 - nestanovanjske kmetijske stavbe,  

- 24202 - druge kmetijske gradbeno inženirske objekte ter 

- gradnjo infrastrukture in ureditev, potrebnih za delovanje načrtovanih kmetijskih 

objektov. 

 

 

2. Natančnejši opis odvajanja vseh odpadnih voda v skladu z Odlokom o varstvenih pasovih 

vodnih virov Domžale I., II., III., IV., V. in DG I., ki velja za vodovarstveno območje na katerega 

OPPN posega oziroma na katerega z dejavnostjo vpliva. Na območju bodo nastajale tudi 

industrijske odpadne vode. Prav tako je potrebno predvideti ravnanje s požarno odpadno 

vodo.  

INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE 

Industrijske vode oz. tehnološke vode nastanejo izključno in samo pri avtomatskem pranju 

opreme (molzišča in cisterne za mleko) in sicer : 

- pranje molzišča (cevi in molznih enot) 2x dnevno s porabo 2 x 110 litrov, skupaj 220 

litrov/dan, 

- pranju cisterne 120 litrov ob dvodnevnem pobiranju mleka , skupaj 60 litrov/dan 

 

Za avtomatsko pranje se dodajajo v dozatorje čistila in sicer za jutranjo pranje,  

- alkalna čistilna sredstva - 0,3 litra alkalnega čistila/dan,  

 

ter za večerno pranje, 

- kisla čistilnega sredstva- 0,3 litra kislega čistila/dan. 

 

Zaradi dejstva da se čiščenje izvaja 2x dnevno (alkalno/kislo) pride v jašku (za nevtralizacijo v 

katerem je nameščen tudi lovilec maščob, za zbiranje morebitnih ostankov mleka) do 

nevtralizacije (faktor PH nevtralno – 7), kar pomeni, da se lahko tehnološke vode po 

nevtralizacijskem jašku, združijo skupaj  s fekalnimi vodami iz sanitarij v objektu, ter odvedejo 

v javni fekalni kanalizacijski sistem.  

 

Za samo ročno pranje molzišča, pa se uporablja izključno samo voda pod pritiskom in sicer 

približno 60-80 litrov vode/dan, katera pa se najprej zbere v jami za gnojevko v samem hlevu, 

ter se kasneje skupaj z gnojevko prečrpa v predvidene in za skladiščenje ustrezne zunanje jame 

za gnojevko. 

 

 

POŽARNE ODPADNE VODE 



Med izjemne dogodke med obratovanjem lahko uvrstimo tudi požar v objektih. V primeru 

gašenja z vodo lahko nastane večja količina požarne vode. Vplivov na kakovost podzemne 

vode v primeru požara ne bo. Ocena bazira na naslednjih dejstvih: 

 

- Začetni (lokaliziran) požar, ki se še ni razširil po prostoru, bo gašen z ročnimi gasilnimi 

aparati (prah, CO2) ali z drugimi priročnimi sredstvi ter brez posebne zaščitne opreme. 

Zmesi, ki so prisotne v ročnih gasilnih aparatih (prah, CO2) niso razvrščene kot nevarna 

kemikalija.     

- V hlevu bodo od gorljivih snovi prisotne: deli lesene konstrukcije objekta (ostrešje, vrata 

ipd), krma in v primeru najslabše možnosti tudi posamezna žival, katere evakuacija ni bila 

možna. Osnovna konstrukcija objekta (stene, tlaki) je negorljiva. Kemikalij v objektu (npr. 

naftnih derivatov) ne bo.  

- V primeru razširitve požara na širše področje hleva ali v primeru razširitve na celoten objekt 

(velik požar), gre za požar razreda A (požari gorljivih trdnih snovi, ki so organskega izvora 

in v normalnih razmerah zgorevajo tako, da tvorijo žerjavico (v danem primeru les, krma 

…), pri katerem bodo za gašenje uporabljali le vodo. 

- Uporaba gasilne pene ni predvidena.  

- Objekt s kanali za gnojevko bo predstavljal lovilni bazen in bo torej omogočal zajem 

požarnih voda v objektu.  

- Glede na zgoraj navedeno bodo v požarnih vodah prisotne le organske snovi oz. rezidui 

produktov gorenja, pri čemer je pričakovati lahko razgradljive, nestrupene snovi. Ker bodo 

požarne vode zajete v kanalih z gnojevko in torej pomešane z gnojevko samo, bodo nadalje 

(zaradi naravno prisotnih mikroorganizmov v gnojevki sami) preostale organske snovi in 

produkti gorenja podvrženi procesu hitrega razkroja.  

- V primeru aplikacije mešanice gnojevke in požarnih voda na kmetijskih površinah, glede na 

zgoraj navedena dejstva in ob upoštevanju prepovedi gnojenja v nevegetacijski dobi  - 

zimski čas (dodatni pogoj analize tveganja), ni pričakovati vplivov na kvaliteto podzemne 

vode.   

Požarne vode (in posledično gnojevka) bi lahko vsebovala čistila oz. tehnične kemikalije za 

vzdrževanje naprav (čistila oz. tehnične kemikalije za vzdrževanje naprav sicer ne bodo redno 

prisotna v objektu). Glede na količino požarnih voda in gnojevke napram količini čistil in 

tehničnih kemikalij se bodo slednja pojavljala v gnojevki le v sledovih. 

 

 

3. Odlok prepoveduje uporabo strupenih agrotehničnih sredstev na celotnem vodovarstvenem 

območju. 

Uporaba agrotehničnih sredstev je skladno z Odlokom o varstvenih pasovih vodnih virov 

prepovedana v najožjem varstvenem pasu (cona 0 - uporaba kakršnihkoli gnojil je 

prepovedana) ter v ožjem varstvenem pasu (cona 1 - uporaba umetnih gnojil, izdelanih na bazi 

nitratov ter kakršnihkoli kemičnih zaščitnih sredstev v kmetijstvu je prepovedana) in ne na 

celotnem vodovarstvenem območju.  

 

V vplivnem varstvenem pasu je prepovedano uporabljati strupena agrotehnična sredstva, kar 

izhaja tudi iz Analize tveganja za onesnaženje telesa podzemne vode zaradi izvajanja 

dejavnosti na kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenem območju (str. 55, pogl. 11).  

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Les


4. Za zmanjševanje vpliva vnosa nitratov v vode je potrebno upoštevati Uredbo pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov tako na območju OPPN kot tudi na katere OPPN 

vpliva ter Odloke o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale I., II., III., IV., DG I. in Črtnava ter 

Homec. 

V osnutku je podan preračun obremenitve vseh investitorjevih kmetijskih zemljišč v uporabi – 

torej zemljišč na katere bo OPPN vplival, ki je skladen z Uredbo pred onesnaževanjem z nitrati 

iz kmetijskih virov. Direktno na območje OPPN pa vplivov ne bo, saj se tam nitrati ne bodo 

uporabljali – območje bo pozidano. Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov pa ne opredeljuje 

nobenih mejnih vrednosti oz. količin vnosa nitratov v tla.  

 

 

5. V primeru da se na določenih kmetijskih površinah gnojevka ali gnoj ne sme uporabljati je te 

površine potrebno izvzeti iz računa obremenjevanja zemljišč.  

Raztros gnojevke ali gnoja je dovoljen ne vseh kmetijskih površinah, zato je preračun 

obremenjevanja izdelan na vseh investitorjevih kmetijskih zemljišč v uporabi. 

 

 

6. Ponika se lahko le odpadna meteorna voda s streh objektov.  

Druge odpadne vode se ne ponikajo. 

 

Meteorne vode iz streh se bodo po čiščenju v peskolovih preko meteornih jaškov stekale v 

zadrževalnik meteornih vod.  Voda se lahko  uporabljala za pranje, čiščenje, zalivanje, ter kot 

požarna voda.  Višek meteornih vod pa bo odtekal v ponikovalnico s ponikovalnim poljem. 

 

Meteorne vode  iz povoznih površin se bodo zbirale v požiralnikih in odvajale v standardiziran 

lovilec olj z usedalnikom, kjer se bodo očistile. Od tam naprej pa v prej omenjen zadrževalnik 

meteornih vod in naprej v ponikovalnico. 

 

 

7. Potrebna je nepropustna podlaga na območju prečrpavanja in ravnanja z gnojevko in hlevskim 

gnojem. Vse izcedne vode z območja hranjenja gnojevke in gnoja in mešanega   

blata iz manipulativnih površin je potrebno ustrezno zajeti in obdelati v skladu s predpisi.   

Gnojevka in gnoj se skladiščita v lagunah, ki so izvedene vodotesno in iz njih ne odtekajo 

izcedne vode. Odtekanje izcednih vod iz lagun bi pomenilo, da lagune ne tesnijo dobro. 

Prečrpavanje se izvaja tako, da se v gnojevko potopi cev, ki neposredno črpa v cisterno. 

Prečrpavanje se izvaja na utrjenih površinah. 

 

Gnojevka se v  hlevu s pomočjo pehal zbira v vodotesnih kanalih za gnojevko, kjer se razredči 

z vodo od pranja molzišča in se po vodotesnem cevovodu prečrpa v zunanjo jamo za gnojevko, 

kjer se gnojevka skladišči in stara.  Jami za gnojevko in cevovod za gnojevko morajo biti 

izvedeni vodotesno.  

 

Vsi betoni morajo biti  z vodotesnimi in kislinsko odpornimi dodatki. 

 

Črpanje gnojevke iz jam se izvaja preko mešalnika in črpalke, katera gnojevko transportira 

vertikalno preko sten jame v cisterno za gnojevko, za nadaljnji razvoz na kmetijske površine.  

Kmetijsko gospodarstvo je že sedaj opremljeno z najnovejšo in tehnološko dovršeno kmetijsko 

mehanizacijo in opremo. Z upoštevanjem vseh potrebnih pogojev ob gradnji sistema za 



skladiščenje, ter transportiranje gnojevke, ter ob normalnih razmerah in upoštevanju vseh 

pogojih, ne sme prihajati do eventualnih izcedkov. 

 

Ukrepi glede zahtev po nepropustnosti so navedeni v 3. odstavku 23. člena Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah. 

 

 

8. Predlagamo drenažo za zbiranje morebitne precejne vode ob lagunah (bazenih) za gnojevko.   

ki se konča s kontrolnim jaškom. V primeru ugotovljenega izcedka se laguna takoj sprazni. 

Lagune so izvedene vodotesno. Njihova vodotesnost pa se preverja z ustreznimi testiranji. V 

take situaciji potrebe po dodatnih ukrepi ni, saj ni dovoljeno odstopanje od vodotesnosti 

lagun.  

 

V praksi se dodatni kontrolni jaški ne predvidijo – tudi ne pri primerljivih primerih posegov na 

vodovarstvena območja.  

 

Ukrepi glede zahtev po nepropustnosti so navedeni v 3. odstavku 23. člena Odloka o 

občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah. 

 

 

9. V odloku morajo biti navedeni vsi omilitveni ukrepi iz analiz tveganja oziroma iz Okoljskega   

poročila. Če je omilitveni ukrep objekt ali poseg naj bo lociran tudi v grafiki.   

V Odlok so v 23. členu vneseni vsi ukrepi iz Okoljskega poročila.  

 

 

10. Vsi omilitveni ukrepi naj bodo navedeni tudi v odloku (2-krat letno gnojenje, tudi kolobarjenje   

6e je določeno z Okoljskim poročilom ali drugimi strokovnimi podlagami, kakor tudi potreba 

po izdelavi gnojilnega načrta.  

V 8. odstavku 23. člena odloka je opredeljena zahteva po izdelavi gnojilnega načrta in 

kolobarjenje. Odstavek se dopolni z alinejo glede 2-krat letnega gnojenja.  

 

OKOLJSKO POROČILO 

1. Na strani 6, 20, Okoljskega poročila je navedeno, da je potekalo usklajevanje z nosilci urejanja 

prostora ..... Usklajevanja z DRSV ni bilo, zato naj se trditev briše. 

Trditev se dopolni z navedbo NUP-ov, ki so bili vključeni v usklajevanje. Novo besedilo se glasi: 

'… je potekalo usklajevanje z Zavodom za varstvo narave…' 

 

 

2. V tabeli 3: Pregled opredelitev do sestavin Okoljskega poročila. pri SESTAVINI OKOLJA — Tla 

podajamo pripombo. Ob neustrezno deponirani zemljini iz izkopov lahko pride do povečane 

erozije deponij, ki se pri še ne urejeni kanalizaciji odraža z usedanjem materiala na nižje 

ležečem območju, oziroma se ob površinskem odtoku v odvodnike poveča kalnost vodotokov. 

Pri obratovanju Iahko pride ob neustreznem gnojenju do zasoljevanja zemljine kar neustrezno 

vpliva na rast, če do pojava prihaja v bližini površja (v koreninskem območju) in do spremembe 

prepustnosti zemljine globlje nad gladino podzemne vode. 



Vpliv na sestavino tal z vidika kakovosti ni obravnavan, saj vplivov na kakovost tal z vidika 

umeščanja (izgradnje) novega hleva ne bo. Lastnosti posega niso takšne, da bi lahko nastali 

bistveni vplivi na kakovost tal. Vplivi na tla so, kot je navedeno v prvi vrstici Tabele 3, vključeni 

v presojo vplivov na kakovost podzemne in pitne vode.  Na območju OPPN NI površinskih 

vodotokov, zato vpliva nanje plan ne more in ne bo imel. Tako ne more priti do kaljenja 

nobenega vodotoka v ožji in širši okolici posega zaradi začasnega deponiranja zemljine iz 

izkopov. Omenjen pomislek glede erozije deponiranega materiala bomo dodali k površinskim 

vodam, ki omenjeni vpliv dejansko povzročajo, kot omilitveni ukrep. Na lokaciji OPPN, kjer se 

načrtuje širitev hleva, ne moremo govoriti o usedanju materiala na nižje ležeč teren 

(območje), ker se poseg načrtuje v ravninskem delu, kar je v prvi vrstici Tabele 3 jasno 

navedeno. 

 

Vpliv zasoljenosti tal se pojavlja v primeru gnojenja v zaščitenih prostorih. V tem primeru so 

zakonitosti gnojenja drugačne od gnojenja na prostem. Pojav zasoljenosti je vezan predvsem 

na namakanje kmetijskih površin. Nepravilno namakanje (preobilno namakanje, neprimerna 

tehnologija namakanja) lahko pripomore j večji zasoljenosti tal, predvsem pri pridelavi v 

zaprtih prostorih ter ob pridelavi na prostem z uporabo folije (vir: Svetovalni kodeks dobre 

kmetijske prakse, KIS, 2006, 

https://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Kodeks_dobre_kmetijske_prakse_1.pdf  

Problem zasoljevanja tal se pojavlja v primeru namakanja zaradi snovi, ki so raztopljene v vodi 

za namakanje. Previsoke vsebnosti v vodi raztopljenih kationov (Ca, Mg, Na, K) in anionov 

(sulfat, klorid, nitrat, hidrogenkarbonat) povzročajo zasoljevanje tal in zmanjšujejo 

infiltracijsko sposobnost tal. Soli v vodi lahko zmanjšajo dostopnost vode za rastline, poleg 

tega se kot dobro topne izpirajo v spodnje plasti tal ter onesnažujejo podtalnico (vir: ARSO,  

https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju

%20okolja%20v%20Sloveniji/008f.pdf 

 

Poudarjamo, da lastnik kmetijskih zemljišč in zemljišč v upravljanju ne izvaja namakanja 

površin, kamor se predvideva raztros gnojevke. Prav tako je največja količina vnosa dušika v 

tla, glede razpoložljive površine za raztros ter na dovoljeno zgornjo mejno vrednost 170 kg 

N/ha, bistveno nižja in znaša le 117 kg N/ha. Tako ne moremo govoriti o prekomernemu 

gnojenju kmetijskih zemljišč zaradi izvedbe plana in razširitve kapacitet kmetijskega 

gospodarstva.      

 

Omilitveni ukrepi so navedeni v 1. odstavku 23. člena Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za širitev kmetije Černivec v Zgornjih Jaršah. 

 

 

3. Preveriti je potrebno privzete količine obremenitve z dušikom za različne scenarije. Uredba o 

varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov v PRILOG 1 — preglednica 4, je 

podan izkoristek za gnojevko 75% (izgube v preglednici niso razčlenjene). Smernice za izvajanje 

zahtev varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov podajajo možnost tudi 

do 75% izpiranja dušika ob neugodnih razmerah in ob določenih karakteristikah vodonosnika. 

Iz preračuna obremenitve vseh investitorjevih kmetijskih zemljišč v uporabi – torej zemljišč na 

katere se zaradi izvedbe OPPN potencialno lahko pojavi vpliv zaradi raztrosa gnojevke, ki je 

skladen z Uredbo pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov izhaja , da je investitor pri 

obremenjevanju tal z nitrati pod z uredbo določenimi mejnimi vrednostmi. Tudi ob 

podpostavki 75% izkoristka dušika, so te količine še pod mejnimi vrednostmi. Investitor ima 

https://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Kodeks_dobre_kmetijske_prakse_1.pdf
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/008f.pdf
https://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju%20okolja%20v%20Sloveniji/008f.pdf


vnosa dušika 117 kg/ha, kar je 69 % dovoljenega na podlagi preglednice 4 Priloge 1. V 

nobenem primeru tako zaradi izvedbe OPPN ne more priti do izpiranja do 75 % dušika v tla, 

saj so že vhodne količine vsega dušika, glede na vse razpoložljive kmetijske površine za raztros 

gnojevke, nižje in ob najslabšem možnem scenariju predstavljajo zgolj 69 % vsega možnega 

dušika.    

 

4. Analiza tveganja za gnojenje površin (Geologija ldrija) na 46 strani podaja, da je smer toka 

podzemne vode proti vzhodu, kar ni v skladu s padcem gladine proti črpališčem in ne s 

privzetim modelom širjenja onesnaževanja. 

Na str. 46, v podnapisu k sliki 22 gre za lapsus. Seveda je prav 'proti jugu'. Navedbo, ki ne vpliva 

na rezultate analize, bomo popravili. 

 

 

5. Stran 18 Okoljskega poročila - potreben popravek v naslovu — Sektor območja srednje Save 

in ne Savinje 

Popravek vnesen.  

 

 

6. Odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti kot tudi iz mlekarne, je v 

predpisih opredeljena kot industrijska odpadna voda. Po dokumentaciji se vsa odpadna voda 

odvaja v javno kanalizacijo. V dokumentaciji industrijska odpadna voda ni nikjer omenjena, 

oziroma Analiza tveganja za onesnaženje vodnega telesa podzemne vode za OPPN za širitev 

kmetije Černivec v Jaršah v občini Domžale, MA projekt, Martina Perc Tratnjek s.p., št. projekta 

MA 06/2019, Logatec 19.4.2019 ugotavlja, da iz hleva ne bo industrijskih odpadnih vod. Po 

Odloku o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale je obvezno vse odpadne in tehnološke 

odpadne vode voditi v javno kanalizacijo. 

Zgornja trditev, da je odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti v predpisih 

opredeljena kot industrijska odpadna voda, drži le delno, a za ureditve v okviru OPPN ne velja. 

 

Iz dokumenta Metodološko pojasnilo, javna kanalizacija (RS, Statistični urad, avgust 2019) iz 

definicije na strani 2 izhaja: 

»tehnološka (industrijska) odpadna voda je voda, ki se izpusti po uporabi v industrijskem 

proizvodnem procesu in ki nima več neposredne vrednosti za te procese. Nastaja predvsem 

pri uporabi v industriji, obrtni, gospodarski ali kmetijski dejavnosti in po nastanku ni podobna 

komunalni odpadni vodi.« 

 

V obstoječem kot tudi predvidenem novem hlevu se bo vsa odpadna voda zbirala v lagunah, 

kjer se bo zbirala tudi gnojevka iz hlevov. Skladno z določbami 8. točke 2. člena Uredbe o 

varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09, 5/13, 

22/15, 12/17) je gnojevka definirana kot iztrebki rejnih živali, kot sta blato in seč, brez ali z 

manjšim dodatkom stelje in z večjim ali manjšim dodatkom vode. Odpadna voda bo nastala 

pri čiščenju hleva in spiranju notranjih površin. Tako se bo ta voda zgolj pomešala z gnojem, 

sečem, steljo in se bo odvajala preko kanala v lagune za zbiranje gnojevke. 

 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. 

l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15) med drugom določa ukrepe zmanjševanja emisije snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih voda, druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi ter pogoje za 

odvajanje le-teh. Uredba v 3. členu določa izjeme, za katere velja, da se Uredba ne uporablja. 



Mednje sodi tudi odpadna voda, ki nastaja pri opravljanju kmetijske dejavnosti in se uporablja 

kot organsko gnojilo na kmetijskih površinah v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred 

onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. 

 

Iz navedenega izhaja, da odpadna voda, ki bo nastajala zaradi izvedbe plana (v hlevih), ne sodi 

med industrijsko (tehnološko) odpadno vodo, ker se je ne odvaja v javno kanalizacijo. Se pa v 

javno kanalizacijo odvaja odpadna komunalna voda, ki nastaja v sanitarnih delih objektov 

znotraj območja OPPN. Zato omenjeni OPPN glede  odpadne vode, ki bo nastala v hlevih, ne 

zapade pod določbe Odloka o varstvenih pasovih vodnih virov Domžale.  

  

Skladno z Odlokom se bodo vse potencialne odpadne in tehnološke odpadne vode odvajale v 

javno kanalizacijo.  

 

Dodatno so odpadne vode opisane v zgornjih pojasnilih (OSNUTEK OPN, točka 2).  

 

 

7. Požarna voda, nastanek in odvajanje je opisano v analizi tveganja. Poglavje 7.13 analize 

tveganja: Rešitev v zvezi z varstvom pred požarom ne podaja ukrepov in ravnanja s požarno 

odpadno vodo, ki je Iahko bolj onesnažena kot je ocenjeno. Predvideno je odvajanje te 

odpadne vode v bazene z gnojevko, ki se jo zaradi »ocenjene« majhne vsebnosti morebitnih 

strupenih snovi Iahko uporablja za gnojenje. Predlagamo, da se odpadno požarno vodo ne 

vodi v lagune z gnojevko ampak se jo zadrži drugje in se jo tretira kot odpadno industrijska 

vodo. V analizi tveganja je predpostavljeno, da se pri obratovanju gnojevka, gnoj, čistila z 

dezinfekcijskimi sredstvi ne širijo v okolje, ker nastajajo ali se uporabljajo na nepropustnih 

tleh. Ali se čistila in dezinfekcijska sredstva tudi odvajajo v gnojevko? 

Način odvajanja požarnih in tehnoloških vod je podrobno opisan v zgornjih pojasnilih 

(OSNUTEK OPN, točka 2).  

 

 

8. Ali smo s privzetim točkovnim vnosom onesnaževala in upoštevanjem prečene disperzije v 

analizi tveganja na varni strani glede na dejansko površinski vnos in dejstvo, da se vse površine 

tudi sosednje gnojijo praktično v istem krajšem obdobju? 

Z namenom preverjanja tega dejstva sta bili izdelani tako analiza tveganja na območju OPPN 

kot tudi analiza tveganja za zemljišča na katere OPPN vpliva. Obe analizi sta pokazali, da smo 

'na varni strani'. 

  

 

9. Ali ima Iahko uporaba zdravil za živino vpliv na podzemno vodo in ali so potrebni omilitveni 

ukrepi? 

Zgoraj navedeno vprašanje daleč presega okvire OPPN. Pri vzreji živali za prehrano ljudi, je 

uporaba zdravil zelo regulirana. Uporaba zdravil, predvsem antibiotikov, je tako res omejena 

in se uporablja zgolj in samo takrat, ko pride do obolevnosti živine. Okoljsko poročilo 

omilitvenih ukrepov na tej vsebini ne predvideva.  

 

O mobilnosti antibiotikov v tleh obstaja le malo študij. Glede mobilnosti antibiotikov v tleh 

nekatere raziskave navajajo podatek, da večina snovi ostane v zgornjih nekaj centimetrih tal, 

kar lahko nakazuje na njihovo visoko sorpcijsko afiniteto. Kot pri drugih organskih kemikalijah 

je tudi mobilnost veterinarskih antibiotikov odvisna od več dejavnikov. Stopnjo mobilnosti 



lahko določajo kemične lastnosti, temperatura in vsebnost vlage tal, čas uporabe gnoja ali 

gnojevke kot tudi prevladujoče vremenske razmere. Na mobilnost antibiotikov v tleh lahko 

vpliva tudi vrsta drugih dejavnikov, kot so topnost v vodi, disociacijska konstanta, sorpcijski 

oziroma desorpcijski procesi, stabilnost in vezava v tleh ter pH. (vir: Kranjc M. Zadrževanje in 

stabilnost sulfametoksazola in ciprofloksacina v tleh. Diplomsko delo, UNG, Fakulteta za 

znanost o okolju, 2013, str. 52., http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/137Kranjc.pdf ). 

 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov v okviru zgoraj citiranega diplomskega dela lahko zaključimo, 

da vsaj za nekatere vrste antibiotikov, ki so splošno v uporabi tudi v Sloveniji velja, da so v tleh 

visoko mobilni in se ne zadržujejo v tleh (npr. sulfametoksazol), ali da se veže v tleh zadrži in 

veže na organsko frakcijo in tako ne izloči iz tal (npr. ciprofloksacin). Oba antibiotika sta v vodni 

raztopini stabilna. Oba antibiotika predstavljata tveganje tako za onesnaženje površinskih in 

podtalnih vod kot tudi tal, a tveganje za onesnaženje tal lahko predstavlja skoraj vsak vnos 

snovi v tla ali dejavnost, ki ima za posledico vnos snovi v tla.  

 

http://www.ung.si/~library/diplome/OKOLJE/137Kranjc.pdf

