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1. UVOD 

Južno od naselja Godovič je z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN) 
predvideno povečanja industrijske cone. Skupna površina »Industrijske cone Godovič«, ki se jo ureja z 
OPPN, je 35 ha. 
 
Za pripravo OPPN je ARSO podal smernice s področja upravljanja z vodami (št. 35001-22/2015-2, z 
dne 2.2.2015). V predmetnem poročilu se opredeljujemo in podajamo usmeritve za naslednje 
smernice: 

- Smernica št.2: Ker je območje OPPN znotraj predlaganega vodovarstvenega območja za 
zaščito vodnih virov  Trnovsko Banjske planote, je potrebno posege preveriti glede na 
kriterije Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, 64/2004, 
5/06, 8/2011). 

- Smernica št.5: možnost ponikanja padavinskih, zalednih in odpadnih voda mora biti računsko 
dokazana, v kvalitativnem smislu pa je potrebno preveriti ali je v povezavi z dejavnostmi, ki 
so na območju predvidene sploh dovoljenja. 

 

2. OPIS OPPN 

Ureditveno območje OPPN se nahaja južno od glavne ceste Godovič – Kalce, na jugovzhodnem delu 
naselja Godovič. Ureditveno območje OPPN meri približno 35 ha in je razdeljeno na naslednje 
urejevalne enote (v nadaljevanju Ue): 

- Ue1: območje javnih cest in interventnih poti,  
- Ue2: območje robnih zelenih površin,  
- Ue3: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,  
- Ue4: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue5: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue6: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue7: območje zelenih površin za rekreacijo,  
- Ue8: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,  
- Ue9: območje obstoječih in novih gradenj za industrijo,  
- Ue10: območje čistilne naprave,  
- Ue11: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue12: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue13: območje novih gradenj za industrijo,  
- Ue14: območje robnih zelenih površin.  

 
Območje je v OPPN po namenski rabi v celoti opredeljeno kot površina za industrijo.  
 
Območje se namenja sledečim dejavnostim: industrijskim, proizvodnim, obrtnim, prometu in 
skladiščenju, okoljskim in energetskim, vzdrževanje in popravila motornih vozil, trgovina z rezervnimi 
deli in opremo za motorna vozila.  
 
Pogojno dopustne dejavnosti so: gostinstvo, poslovne dejavnosti, trgovina in dejavnosti javne uprave. 
Dovoljene so tudi druge dejavnosti, če se za to pokaže potreba, vendar ne smejo imeti večjega vpliva 
na okolje, kot dejavnosti, ki so v območju že dovoljene. Pogojno dopustne dejavnosti so dopustne le, 
če dopolnjujejo osnovne dejavnosti. 
 
Javne ceste so zajete v Ue1.  
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Ue10 obsega območje čistilne naprave, ki služi obstoječi industrijski coni in naselju Godovič. Na 
čistilno napravo se bo priključevalo tudi celotno območje OPPN. Za čistilno napravo je predvideno 
povečanje.  

 
Ue3, Ue8 in Ue9 so delno pozidane. Območja se dograjujejo.  

 
Ostale Ue so še v celoti nepozidane. Za gradnjo na območjih Ue4, Ue5 in Ue6 so zahtevani večji 
posegi v teren z namenom vzpostavitve platojev. Manj zahtevno je poseganje v Ue11, Ue12 in Ue13. 
Vse naštete urejevalne enote je potrebno opremiti z gospodarsko javno infrastrukturo.  

 
Na območje Ue7 se zaradi prezahtevnega terena ne posega z industrijo. Teren ohrani naravni relief, 
območje pa se nameni športnim dejavnostim oziroma ostaja v primarni rabi.  

 
Nepozidani ostajata robni enoti Ue2 in Ue14.  

 

Povozne površine bodo izvedene nepropustno, v asfaltni izvedbi oziroma lakovane, obrobljene z 
dvignjenimi robniki in opremljene z napravami za zaščito podtalnice pred pronicanjem škodljivih 
snovi (lovilci olj, ločitev meteorne in ostale kanalizacije; 15. Člen odloka za OPPN). 
 
Meteorna kanalizacija za potrebe odvajanja padavinskih vod s povoznih površin se uredi z navezavo 
na lovilce olj in ponikovalnice. Točne lokacije polj za ponikanje se določi v projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (36. Člen osnutka odloka za OPPN). 
 

3. HIDROGEOLOŠKA ZGRADBA 

3.1 GEOLOŠKA ZGRADBA 

 

Območje »Industrijske cone Godovič«, ki se jo ureja z OPPN povečini gradi zgornjetriasni norijsko-
retijski dolomit. Na skrajnem jugovzhodnem območju OPPN izdanjajo na površje spodnjekredni 
temnosivi plastnati apnenci (M. Pleničar, 1970). Geološka meja med dolomitom in apnencem poteka 
približno na meji med travniki in gozdom. Dolomit izdanja na površje v grebenastem delu v 
osrednjem območju OPPN. Kjer so travniki je dolomit povečini pokrit z do več metrov debelim slojem 
gline. 

 
Obravnavano območje je v tektonskem smislu izredno razgibano. Meja med apnenci in dolomitom je 
tektonska (narivna in prelomna). Spodnjekredni apnenci spadajo v narivno tektonsko enoto 
Koševniška vmesna luska in ležijo pod zgornjetriasnim norijskoretijskim glavnim dolomitom t.i. 
Čekovniške vmesne luske. Debelino dolomita Čekovniške vmesne luske na OPPN ocenjujemo na od 
nekaj metrov do več 10 metrov. Skupna debelina apnencev v Koševniški vmesni luski je okoli 300 m 
(Mlakar, 1969).  

 
Obravnavana lokacija je ukleščena med dvema regionalno pomembnima prelomoma. Idrijski prelom 
poteka pa severovzhodni strani, Zalin prelom pa po jugozahodni strani obravnavnega območja.  

 
Hidrogeološka karta in profil sta v prilogah 1 in 2. 
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3.2 HIDROGEOLOŠKA ZGRADBA 

 
Dolomit je ob prelomih in narivih zdrobljen do te mere, da je slabo prepusten do neprepusten. Ob 
padavinah je prepustnost dolomita premajhna da bi vsa voda ponikala, zato odteče površinsko, 
potočki pa ponikajo v požiralnikih (npr. Šebalske in Pagonove ponikve). Ponikve so izven območja 
OPPN; Šebalske ponikve so na zahodni strani, Pagonove pa na vzhodni strani. Locirane so v bližini 
kontakta dolomita z apnencem in sicer tam, kjer je debelina dolomita nad apnencem zelo tanka. 
Apnenci, ki ležijo pod dolomitom so namreč zelo dobro prepustni. 
Podzemna voda je formirana v krednih apnencih in odteka proti izviroma Podroteja in Divje jezero. 
Globina podzemne vode v apnencih na obravnavanem območju je najmanj 200 m (nadmorska višina 
okoli 370 m). 
 
Glede na izvedene sledilne poskuse v okolici (Janež s sod., 1997) je hitrost toka podzemne vode v 
zakraselih krednih apnencih med 15 m/h do 262 m/h. Podzemna voda iz obravnavanega območja 
doseže 7 km oddaljene izvire v Podroteji in Divjem jezeru v času od 1 do okoli 20 dni, povprečno pa v 
okoli 10 dneh. 
 

3.2.1 IZVIRA PODROTEJA IN DIVJE JEZERO 
 
Izvir Podroteja leži okoli 1,5 km južno od mesta Idrija na nadmorski višini okoli 330 m. Izvir je bil do 
leta 2012 zajet za vodooskrbo mesta Idrije. Količina zajete vode je bila do 20 l/s, količina je bila 
odvisna od izdatnosti ostalih zajetij, ki oskrbujejo mesto Idrija. Od 2012 je izvir nadomeščen z 
vodnimi viri v Idrijski Beli.   
 
Izvir Divje jezero je od izvira Podroteje oddaljen okoli 400 m jugozahodno. Izvir ni zajet. 
 
Zahtevnost hidroloških meritev na tako velikih izvirih, kot sta Podroteja in Divje jezero, je vzrok, da je 
podatkov o pretokih razmeroma malo in še ti so orientacijski (Janež s sod., 1997). Najmanjši zapisan 
pretok Podroteje je 200 l/s (VGP Soča, 1991). Dejansko je pretok najbrž večji, saj je potrebno 
upoštevati tudi številne razpršene izvire tik ob Idrijci. Po deževju naraste pretok na nekaj m3/s (Janež 
s sod., 1997).  
 
Divje jezero ob sušah ne preliva, čeprav je sifonska kotanja vedno polna. Ob visokih vodah je pretok 
Jezernice nekaj deset m3/s (Janež s sod., 1997). 
 

3.3 VODOVARSTVENA OBMOČJA 

 
Območje OPPN je znotraj območja, ki je vključeno v predlog vodovarstvenih območij za zaščito 
vodnih virov Trnovsko- Banjške planote. Glede na predlog vodovarstvenih območij, je večina območja 
OPPN znotraj širšega vodovarstvenega območja (VVO III) z blažjim režimom varovanja.  Zahodni del 
urejevalne enote Ue4/1 je uvrščen v najožje vodovarstveno območje (VVO I) z najstrožjim režimom 
varovanja.  
 
Izvir Podroteja je bil do leta 2012 zajet za vodooskrbo Idrije in okolice, od leta 2012 je izključen iz 
vodooskrbe in je rezervni vodni vir. 
 
Karta predlaganih vodovarstvenih območij je v prilogi 3. 
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3.4 UKREPI NA VODOVARSTVENIH OBMOČIJ 

 
Ker na obravnavanem območju še ni sprejetih vodovarstvenih območij, se za predlagana 
vodovarstvena območja upošteva Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. 
RS, 64/04, 5/06 in 58/11). To izhaja tudi iz 2. točke smernic ARSO (št. 35001-22/2015-2, z dne 
2.2.2015). 
 

V spodnji tabeli povzemamo dejavnosti, ki so predvidene z OPPN in podane v 6. členu dopolnjenega 
osnutka  – Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Godovič) ter ukrepe, 
ki veljajo po Pravilniku (Ur.l. RS, 64/04, 5/06 in 58/11, priloga 1).  

 

Tabela 1: Ukrepi za gradnjo objektov ali izvajanje dejavnosti, ki izhajajo iz Pravilnika o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, 64/04, 5/06 in 58/11) 

CC.Si Objekti / dejavnosti VVO I VVO III Omejitve 

122 Upravne in pisarniške stavbe - +  

12301 Trgovske stavbe - +  

12303 Bencinski servisi - pp  

12304 Stavbe za druge storitvene dejavnosti - +  

1241 Postaje, terminali, stavbe za izvajanje 
elektronskih  
komunikacij in z njimi povezane stavbe  

- pd10 10 

Kadar so na postajah 
vagoni s posodami za 
prevoz tekočin  in plinov 
naloženi z  
nevarnimi snovmi, morajo 
biti uvedeni posebni 
zaščitni ukrepi 

1242 Garažne stavbe - pd  

1251 Industrijske stavbe - pp  

1252-
10 

rezervoarji, silosi in skladišča, razen 
rezervoarjev za  
zemeljski plin ter silosov in skladišč 
nenevarnih snovi  

- -  

1252-
10a 

silosi in skladišča nenevarnih snovi  - pd  

1252-
10b 

Rezervoarji za zemeljski plin - pp  

21120 Lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste  

- +  

22110-
1a 

Prenosni plinovodi za zemeljski plin - pp  

22121 Prenosni vodovodi pp pd  

22130 Prenosna komunikacijska omrežja - +  

22140 Prenosni elektroenergetski vodi - +  

22210-
6a 

Distribucijski plinovodi za zemeljski plin  - pd  

22231 Cevovodi za odpadno vodo 20    

 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje 
industrijske odpadne vode na površje tal 
ali s ponikanjem v tla, razen za odvajanje 
odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin na 

- pp15 
15 

Dovoljeno v primerih, če 
območje poselitve ni 
opremljeno z javno 
kanalizacijo ali odvajanje v 
javno kanalizacijo 
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površje tal ali s ponikanjem v tla  tehnično ni izvedljivo ali če 
na komunalni ali skupni 
čistilni napravi, ki 
naključuje javno 
kanalizacijo, ni 
zagotovljena zmogljivost 
za čiščenje te odpadne 
vode. Dno  ponikovalnice 
mora biti vsaj 1 m nad 
najvišjo gladino  
podzemne vode 

 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje 
komunalne odpadne vode na površje tal 
ali s onikanjem v tla, razen za odvajanje 
odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin na 
površje tal ali s ponikanjem v tla  

- pd14 14 

Dovoljeno v primerih, če 
območje poselitve ni 
opremljeno z javno 
kanalizacijo ali če gre za 
začasno rešitev v 
prehodnem obdobju do 
izgradnje javnega 
kanalizacijskega omrežja 
za odpadno vodo ali do 
zagotovitve potrebnih 
zmogljivosti na javnem 
kanalizacijskem omrežju. 
Dno ponikovalnice mora 
biti vsaj 1 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode.  

 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje 
odpadne vode iz utrjenih, tlakovanih ali z 
drugim materialom prekritih površin na 
površje tal ali s ponikanjem v tla čez 
lovilnik olj 

-23 pd 23 

Razen če gre za začasno 
rešitev v prehodnem 
obdobju do izgradnje 
javnega kanalizacijskega 
omrežja za padavinsko 
odpadno vodo ali do 
zagotovitve potrebnih 
zmogljivosti na javnem 
kanalizacijskem omrežju 
mešanega sistema. Dno 
ponikovalnice mora biti 
vsaj 1 m nad najvišjo 
gladino podzemne vode.  

 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje 
odpadne vode neposredno v površinsko 
vodo  

- pd  

 Iztok ali iztočni objekt za odvajanje 
padavinske vode s strešnih površin na 
površje tal ali s ponikanjem v tla  

- +  

22232 Čistilne naprave  - pip  

23020 Energetski objekti - pip  

23030-
3 

Objekti kemične industrije, razen 
objektov iz 3 a in 3 b (glej spodaj) 

- pip  

23030-
3a 

Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje 
večjega obsega, v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 
CC.Si 24203 iz 5, 5a, 5b in 5c  

- pp  
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23030-
3b 

Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje 
zaradi večjih nesreč z nevarnimi 
kemikalijami v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo okolja  

- pp  

23040-
6 

Drugi kompleksni industrijski objekti, ki 
niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 
a in 3 b  

- pip  

24110 Športna igrišča - pd  

24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, 
rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za 
golf  

- pd  

 Igrišče za golf  - pp  

24203- 
5 

Odlagališča nevarnih odpadkov razen 
odlagališč nenevarnih ali inertnih 
odpadkov  

- -  

24203 -
5a 

Odlagališča nenevarnih ali inertnih 
odpadkov  

- pp  

24203- 
5b 

Objekti za zbiranje ali obdelavo nevarnih 
odpadkov razen objektov za zbiranje in 
obdelavo nenevarnih odpadkov 

- pp  

24203 -
5c 

Objekti za zbiranje in obdelavo 
nenevarnih odpadkov 

- pp  

24205 Parkirišča - pd  

 Ograje (nezahtevni objekti) + +  

 Škarpe in podporni zidov (nezahtevni 
objekti) 

+ +  

 Pomožni infrastrukturni objekti 
(nezahtevni objekti: pločnik, kolesarska 
steza, postajališče, bazne postaje 
namenjene javnim telekomunikacijskim 
storitvam, antenski drog, prostor s 
telekomunikacijsko opremo v zabojniku, 
pomožni objekti za spremljanje stanja 
okolja, pomožni objekti vodne 
infrastrukture) 

pd +  

 Pomožni infrastrukturni objekti 
(enostavni objekti: pomožni cestni 
objekti) 

pd +  

 Pomožni infrastrukturni objekti 
(enostavni objekti: objekt za 
odvodnjavanje cest) 

- +  

 
+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;  
– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;  
pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni 
vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje;  
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje lahko izda 
vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku  
pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da 
je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in 
stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da 
je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo;  
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pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v 
skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s 
predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, ter predpisi, ki urejajo umeščanje prostorskih ureditev državnega 
pomena v prostor, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno soglasje v skladu 
s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive 
zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize 
tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali OPPN. 

 
 
3.4.1 USMERITVE ZA GRADNJO GLEDE NA PREDLAGANA VODOVARSTVENA OBMOČJA 
 
Posegi in objekti v širšem vodovarstvenem območju (VVO III), kamor sodi večji del površine, 
ki se ga ureja z OPPN, so dovoljeni oz. so dovoljeni pod pogojem (če se pridobi vodno 
soglasje oz. če iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za 
onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo). 
 
Glede varovanja podzemne vode ter glede na pogoje Pravilnika o kriterijih za določitev 
vodovarstvenega območja izhaja: 
 

1. Objekte (tudi ponikovalno polje PP1), ki so načrtovani znotraj najožjega vodovarstvenega 
območja (VVO I), je potrebno prestaviti izven VVO I. Gre za manjši del območja v Ue 4/1. 
Predlagamo, da površine znotraj VVO I ostanejo v trenutnem stanju (kot zelene površine).  
 

2. V pripravi projekta za gradbeno dovoljenje (PGD) za posamezen objekt, se bo glede na 
pogoje iz Pravilnika o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur.l. RS, 64/04, 5/06 
in 58/11) izdelalo analizo tveganja za onesnaženje podzemne vode. Analiza tveganja se 
namreč izdeluje na podlagi PGD, ko sta znani  točna namembnost ter zasnova objekta.  

 
 

4. IZRAČUN KOLIČIN PADAVINSKIH ODPADNIH VOD  

4.1 VHODNI PODATKI 

 
Za izračun površinskega odtoka iz utrjenih površin potrebujemo podatke o jakosti padavin, velikosti  
urbaniziranega območja in koeficient odtoka. Kot je prikazano v spodnji preglednici, se koeficient 
odtoka razlikujejo za različne tipe površin. 

 
Tabela 2: Določitev koeficienta odtoka iz neprepustnih ter zelenih površin 

Vrsta površine  Odtočni 
koeficient (i) 

Neprepustne 
površine 

Strešne površine 0,9 

Asfaltne poti 0,9 

Utrjena dvorišča  0,3 

Zelene površine  0,2 

 
Najpomembnejši je podatek o intenzivnosti padavin. ARSO ima na svoji spletni strani povratne dobe 
za ekstremne padavine po Gumbelovi metodi (http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/). 
Povratne dobe za ekstremne padavine dajo osnovni podatek o intenzivnosti padavin na izbrani 
lokaciji. Na podatkih o intenzivnih padavinah s trajanjem od 5 minut do 24 ur se izračuna povratne 
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dobe za ekstremne padavine. V Sloveniji je 63 postaj, za katere obstajajo dovolj dobri padavinski 
podatki. Vhodni podatki so večletni nizi meritev padavin, osnovni podatki pa so pet minutne 
padavine. Najbližja padavinska postaja, ki ima določene povratne dobe za ekstremne padavine je na 
Vojskem. 
 
Povratna doba (T) dogodka je povprečni interval časa, znotraj katerega je vrednost tega dogodka 
dosežena ali presežena enkrat. Za povratno dobo 2 leti se ustrezna višina padavin v nalivu z izbranim 
trajanjem pojavi v povprečju enkrat vsakih 2 let. Pomembno je poudariti besedo ‘povprečno’, saj se 
dogodki ne pojavljajo vsakih 2 leti v kronološkem smislu, lahko se dogodek pojavi tudi 50-krat v 100 
letih.  
 
Pri interpretaciji izračunanih vrednosti moramo upoštevati obdobje meritev; čim daljše je to obdobje, 
tem boljše so ocene za daljše povratne dobe. Povratno dobo in trajanje naliva smo izbrali glede na 
pomembnost področje za katerega računamo odtok padavinskih voda. Glede na razmere smo izbrali 
jakost naliva, ki traja 5 minut s povratno dobo 2 leti. Jakost naliva je 299 l/s/ha. 
 
Podatki o povratnih dobah za ekstremne padavine na padavinski postaji Vojsko so v prilogi 4. 
 

4.2 IZRAČUN KOLIČIN ODPADNE PADAVINSKE VODE IZ UTRJENIH POVRŠIN 

 

Za izračun količine padavinskih vod iz vseh utrjenih površin smo upoštevali: 
 

- trajanje padavin: 5 minut  
- povratna doba: 2 leti, n = 0,5  
- jakost 5-minutnega naliva (P): 299 l/s/ha  
- koeficient odtoka (i):  

- 0,9: za utrjene površine (pozidana območja in javne ceste) 
- 0,2: za zelene površine 

- Površina posamezne urejevalne enote (A): površina pozidave 186224 m2, zelene površine 
45181 m2 in javne površine 18744 m2 (podatki so v prilogi 5/1) 

 

Odtok padavinske odpadne vode iz utrjenih površin (Q) je izračunan po naslednji enačbi: 
 

Q = P x A x i; 
 

Izračuni so podani spodaj in v prilogi 5/2. 
 

Tabela 3: Pretok padavinske odpadne vode v »Industrijski coni Godovič«  
 A -površina 

zemljišč v m2 
i - Koeficient 

odtoka 
P - Količina 5-

minutnih padavin 
v l/s/ha; n=0,5 

Q – odtok v l/s 

Skupna površina 
zazidave (m2) 

186224 0,9 299 5011 

Skupna površina 
zelenih površin 
(m2) 

45181 0,2 299 270 

Skupna površina 
javnih površin – 
ceste (m2) 

18744 0,3 299 504 
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Izračuni količin odpadnih padavinskih voda iz posamezne urejevalne enote OPPN-ja so v prilogi 5/2. 
 
Padavinske vode na zelenih površinah (Q2) in iz javnih površin (ceste; Q3) se bodo ponikale razpršeno 
in jih bomo v nadaljevanju izključili iz obravnave. 
 
V meteorno kanalizacijo bodo speljane padavinske odpadne vode iz utrjenih površin (Q1). Tu smo 
upoštevali območje pozidave za posamezno urejevalno enoto. Območje pozidave določeno v OPPN je 
največje možno. Količina padavinskih odpadnih vod (Q1), ki se bodo ponikale, je največ 5,011 m3/s.  
 

4.3 FEKALNE VODE 

 

Predvideno je, da se bodo fekalne vode odvajale v obstoječo malo komunalno čistilno  napravo 
Godovič, ki je v urejevalni enoti Ue10 ureditvenega območja OPPN. 

 
Obstoječa komunalna čistilna naprava ima kapaciteto 500 PE in se jo bo v sklopu urejevalne enote 
Ue10 dogradilo oziroma povečalo do kapacitete 1000 PE. Do zapolnitve kapacitete obstoječe čistilne 
naprave je nanjo možno priključiti še 50 PE.  
 
Dnevni dotok na komunalno čistilno napravo Godovič 500 PE je določen z velikostjo naprave (500 PE) 
in znaša 75 m3 (povprečni iztok je 0,86 l/s). V primeru povečanja zmogljivost čistilne naprave na 1000 
PE bi bil dnevni dotok 150 m3 kar je povprečno 1,7 l/s.  
 
Odpadne vode iz MKČN Godovič za 500 PE se ponika v vrtini P1. Z nalivalnim poskusom je bilo 
dokazano, da je ponikovalna sposobnost vrtine vsaj 6,8 l/s (Kmetec, Rogelj, 2008), koeficient 
prepustnosti pa je ocenjen na red velikosti 1*10-2 m/s (Hočevar, Janež, 2014). 
Pri taki prepustnosti bi bila ponikovalna vrtina  P1 sposobna ponikati prečiščeno odpadno vodo iz 
MKČN tudi v primeru povečanja na 1000 PE. 
 
Pri projektiranju za povečanje MKČN na 1000 PE bo potrebno upoštevati 2. odstavek 4. člena Uredbe 
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav ( Ur. l. RS, št. 
98/2007,30/2010) in sicer:  

- zagotovljeno mora biti ponikanje preko objekta za ponikanje vode, katerega prostornina za 
zadrževanje očiščene komunalne odpadne vode ne sme biti manjša od povprečne dnevne 
količine, odvedene iz male komunalne čistilne naprave t.j. 150 m3. 

 
 

5. MOŽNOST PONIKANJA PADAVINSKIH ODPADNIH VOD  

5.1 PREDVIDENE LOKACIJE PONIKANJA 

 

V osnutku OPPN (grafični del, list 4) je predvideno, da se padavinsko odpadno vodo ponika. 
Ponikovalna območja so v dveh vrtačah v urejevalni enoti Ue10 (PP2 in PP3) ter v dolini občasnega 
potoka Pagonova mlaka zahodno od urejevalne enote Ue4 (PP1).  
 
Imena ponikovalnih območij PP1, PP2 in PP3 so povzeta iz grafičnega dela osnutka OPPN, list 4. 
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5.2 TERENSKE RAZISKAVE 

 

Terenske raziskave smo opravili 10.4.2015 in so obsegale: 
- hidrogeološki ogled območja OPPN, predvsem pa lokacije predvidenih ponikovalnih območij 
- izvedba nalivalnih poskusov za določitev prepustnosti tal. 

 

 

5.2.1 TERENSKE UGOTOVITVE 
 

Območje ponikanja PP1 je pod sotočjem občasnega potoka Pagonova mlaka in občasnega potoka, ki 
priteče iz Šebalka (Šebalski potok). Okoli 200 m južno so Pagonove ponikve, kamor ponika površinski 
potok.  
 
Območje ponikanja PP1 je zaglinjeno in neprepustno ter tako neprimerno za ponikanje. Ob deževju, 
ko pritečeta oba potoka (Pagonova mlaka in Šebalski potok) se gladina vode v dolini, kjer je 
predvideno ponikanje, dvigne za več kot 2 m. Požiralna sposobnost Pagonovih ponikev je namreč 
premajhna, da bi sproti ponikala vodo iz potoka.  Nad območjem ponikanja smo izkopali sondažni 
razkop (R4) in izvedli nalivalni test. Rezultati so v poglavju 5.2.2..  
 

 

Slika 1: Območje ponikanja PP 1 (Mlakar, 10.4.2015) 

 
Območje ponikanja PP2 je v vrtači jugozahodno od komunalne čistilne naprave Godovič. V vrtačo je 
bila speljana prečiščena komunalna voda iz čistilne naprave. Ker je voda v vrtači zastajala, se je 
ponikanje komunalne vode preusmerilo v vrtino južno od čistilne naprave. 
 
Vrtača se v celoti odpira v glini, kamninska podlaga ni vidna. Ocenjujemo, da debelina gline na dnu 
vrtače ni velika in da so apnenci plitvo pod površjem. Na močno zakraselo cono kažejo sveži grezi, ki 
se odpirajo v neposredni bližini vrtače. Stene vrtače so podvržene eroziji, glineni delci pa mašijo in 
zmanjšujejo prepustnost kraških kanalov.  
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Slika 2: Območje ponikanja PP2 (Mlakar, 10.4.2015) 

 

Območje ponikanja PP3 je v vrtači severovzhodno od komunalne čistilne naprave Godovič. V vrtačo je 
že speljana meteorna kanalizacija iz južnega dela obstoječe industrijske cone.  
 
Vrtača je globoka okoli 3m in se odpira v glinenem materialu, zato so pobočja vrtače podvržena 
eroziji. Iz videnega na terenu je erozija pobočij vrtače aktivna, še posebno v delu, kjer je iztok iz 
meteorne kanalizacije. Dno vrtače je prav tako zaglinjeno, kamninska podlaga ni vidna. Ocenjujemo, 
da je debelina gline nad apnenci na dnu vrtače zelo majhna. Že sama vrtača nakazuje, da je teren pod 
njo močno zakrasel. Po pogovoru z domačinom, ob nalivih voda, ki je speljana iz meteorne 
kanalizacije, v vrtači zastaja kar nakazuje, da se zaradi spiranja glinenega materiala delno zamašijo 
odtočni kanali v spodaj ležečem apnencu.  
 

 

Slika 3: Vrtača SV od čistilne naprave- območje ponikanja PP3 (Mlakar, 10.4.2015) 
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5.2.2 REZULTATI NALIVALNIH POSKUSOV 
 

Za določitev prepustnosti tal smo na urejevalnih območjih Ue 10 in zahodno od Ue4 izkopali 4 
sondažne jaške. Nalivalne poskuse smo izvedli po terenski metodi A. K. Boldireva (Filipović, 1972). V 
razkop smo iz gasilske cisterne nalili vodo in nato merili upadanje njene gladine. Gladino vode v 
razkopu smo merili s micro diverjem proizvajalca Schlumberger, ki je avtomatsko beležil spreminjanje 
nivoja vode.  Lokacije sondažnih razkopov so vrisane na prilogi. Grafi in računska obdelava podatkov 
iz nalivalnih poskusov so v prilogi 6. 
 
 

5.2.2.1 SONDAŽNI RAZKOP Ra 
 

Razkopa Ra se nahaja na parceli 1143/25, k.o. Godovič. Sondažni razkop Ra smo izkopali le nekaj 
metrov stran od ponikovalne vrtine, kamor ponika komunalna voda iz čistilne naprave.  
 
 
Geološki profil: 
0 – 3 m: rjava glina 
3 – 4,5 m: peščena rjava glina 
4,5 – 5 m: svetlosiv dolomitni pesek 
 
V razkop nismo nalili vode, saj se je material rušil in sproti zasipal razkop. Do globine 5 m nismo prišli 
do trdne kamninske podlage.  
 
 
 

5.2.2.2 SONDAŽNI RAZKOP R1 
 
Razkop smo izvedli na robu travnika, okoli 70 m južno od razkopa Ra na parceli 1143/25, k.o. 
Godovič. 
 
Geološki profil: 

0 – 0,3 m: rjava glina 
0,3 – 0,5 m: zaglinjen apnenčev grušč 
0,5 - 1,0 m: apnenec 

 
Izračunan koeficient prepustnosti apnenca (K) je 2,09E-03 m/s. Pri tej prepustnosti je specifično 
ponikanje (Q) 2,1 l/s/m2. 
 
 

5.2.2.3 SONDAŽNI RAZKOP R2 
 
Razkop smo izvedli na meji med gozdom in travnikom okoli 20 m jugozahodno od razkopa R1 na 
parceli 1143/25, k.o. Godovič. 
 
Geološki profil: 

0 – 0,3 m: rjava glina 
0,3 – 0,7 m: zaglinjen apnenčev grušč 
0,7 -1,0 m: apnenec 

 
Izračunan koeficient prepustnosti apnenca (K) je 1,55E-03 m/s. Pri tej prepustnosti je specifično 
ponikanje (Q) 1,5 l/s/m2. 
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5.2.2.4 SONDAŽNI RAZKOP R3 
 
Razkop smo izvedli na meji med gozdom in travnikom okoli 160 m severozahodno od razkopa R2 na 
parceli 1143/25, k.o. Godovič. 
 
Geološki profil: 

0 – 1,0 m: rjava glina 
1,0 - 1,2 m: zaglinjen apnenčev grušč 
1,2 -1,4 m: apnenec 

 
Izračunan koeficient prepustnosti apnenca (K) je 5,15E-04 m/s. Pri tej prepustnosti je specifično 
ponikanje (Q) 0,5 l/s/m2. 
 
 
 

5.2.2.5 SONDAŽNI RAZKOP R4 
 
Razkop smo izvedli na travniku zahodno od Ue 4 in vzhodno od predvidenega ponikovalnega območja 
PP1 na parceli 1106/26, k.o. Godovič. 
 
Geološki profil: 

0 – 2,0 m: rjava glina 
2,0 – 3,0 m: svetlosiv dolomitni pesek 

 
Izračunan koeficient prepustnosti dolomitnega peska (K) je 1,43E-04 m/s. Pri tej prepustnosti je 
specifično ponikanje (Q) 0,14 l/s/m2. 
 
 

5.3 PREDLOGI PONIKANJA 

 

Načrt ponikanja, kot je predvideno z OPPN (lokacije PP1, PP2 in PP3), ni primeren. Vrtači, kjer bi bili 
ponikovalnici PP2 in PP3 se odpirata v glini, ki je debela več kot 3 m. Stene vrtač so stalno podvržene 
eroziji, teren se pogreza, glina se spira v podzemlje in maši kraške kanale v apnencu. Ker bo potrebno 
ponikati zelo velike količine vode, ponikanje v vrtačah ni primerno.  
 
Območje ponikanja PP1 je v dolini občasnega potoka, kjer so v podlagi gline, ki so neprepustne. Glede 
na to, da je območje predlagano kot najožje vodovarstveno območje (VVOI), ponikanje vode ni 
možno (glej tabelo 1). 
 
S terenskimi raziskavami je ugotovljeno, da je ponikanje možno le v apnence. Apnenci gradijo površje 
v skrajnem jugovzhodnem koncu območja, ki se ga ureja z OPPN. Na ostalem območju OPPN so 
apnenci od nekaj metrov do več 10 m pod površjem, najgloblje so na severnem delu območja OPPN.   
 
V nadaljevanju podajamo dve rešitvi za ponikanje voda.  
 

a) koncentriran odtok padavinske odpadne vode na južni del območja OPPN, kjer na površje 
izdanjajo apnenci. Možnosti sta dve: izdelava ponikovalnega polja ali izdelava ponikovalnih 
vodnjakov. 
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b) vsak objekt naj ima svojo rešitev ponikanja. Ponikanje je možno v apnence, zato bi bilo 
potrebno ob objektih izvrtati ponikovalne vrtine. Globina vrtine je odvisna od lokacije in bi 
bila od 50 do 150 m. 
 

V primeru izdelave ponikovalnega polja v apnencih na južni strani OPPN naj projektant računa s 
povprečno vrednostjo koeficienta prepustnosti apnenca v razkopih R1, R2 in R3, ki je 1,38E-03 m/s. 
Pri tej prepustnosti in  globini ponikovalnega jarka okoli 1 m bi bila površina ponikovalnega jarka oz. 
polja 3244 m2 (glej prilogo 6/5). Med izkopom ponikovalnega polja naj bo prisoten hidrogeolog, ki naj 
glede na hidrogeološko zgradbo poda nadaljnja navodila.  
 
Predlagamo, da se ponikovalne vodnjake prav tako izdela na južnem koncu območja OPPN. Tu je 
globina do apnencev majhna, oziroma so apnenci na površju. Globina vodnjakov naj bo minimalno  
30 m. Dno vodnjakov bo v nezasičeni coni, saj je globina do podzemne vode okoli 200 m. Izdela naj se 
raziskovalne piezometre manjših premerov, v njih izvede ponikovalne teste in na podlagi ugotovljene 
prepustnosti določi število ponikovalnih vodnjakov večjih premerov. 
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4. PRILOGE 
 

1. Hidrogeološka karta, M 1 : 5000 
2. Hidrogeološki profil, M 1 : 5000 
3. Karta predlaganih vodovarstvenih območij, M 1 : 5000 
4. Povratne dobe za ekstremne padavine na padavinski postaji Vojsko 
5. Podatki in izračuni količin padavinskih odpadnih voda  

5.1.   Podatki o površinah urejevalnih enot OPPN »Industrijska cona Godovič« 
5.2. Odtok padavinskih odpadnih voda v posamezni urejevalni enoti OPPN 
»Industrijska cona Godovič« 

6. Rezultati nalivalnih poskusov 
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PRILOGA 4 
Povratne dobe za ekstremne padavine na padavinski postaji Vojsko  

http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/tables/precip_return_periods_newer/ 

 
Postaja: VOJSKO 

Obdobje: 1999 - 2012 

 

     Višina padavin (mm) 

 

trajanje POVRATNA DOBA 

padavin 
2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let  

5 min 9 12 14 17 19 21 24 mm 

10 min 14 18 20 23 26 28 31 mm 

15 min 18 23 26 29 32 35 38 mm 

20 min 22 27 30 35 38 41 46 mm 

30 min 26 33 37 42 46 50 56 mm 

45 min 31 40 47 55 61 67 74 mm 

60 min 35 46 53 63 70 77 86 mm 

90 min 39 53 61 72 80 89 99 mm 

120 min 44 58 67 78 87 96 107 mm 

180 min 53 66 76 87 96 104 116 mm 

240 min 60 74 84 96 105 113 125 mm 

300 min 65 81 92 105 114 124 137 mm 

360 min 71 88 100 115 126 137 152 mm 

540 min 86 110 127 148 163 178 199 mm 

720 min 100 133 154 182 202 223 250 mm 

900 min 110 146 170 200 223 245 274 mm 

1080 min 120 154 176 204 225 246 273 mm 

1440 min 132 175 204 240 267 294 329 mm 

 

     Količina padavin (l/(sec*ha)) 

 

trajanje POVRATNA DOBA 

padavin 
2 leti 5 let 10 let 25 let 50 let 100 let 250 let  

5 min 299 410 483 575 644 712 801 l/(sec*ha) 

10 min 240 299 339 388 425 462 510 l/(sec*ha) 

15 min 204 252 284 324 354 384 423 l/(sec*ha) 

20 min 181 225 254 291 318 345 381 l/(sec*ha) 

30 min 147 182 206 236 258 280 308 l/(sec*ha) 

45 min 115 150 173 203 225 247 276 l/(sec*ha) 

60 min 97 128 149 175 194 213 238 l/(sec*ha) 

90 min 73 97 113 134 149 164 184 l/(sec*ha) 

120 min 61 80 93 109 121 133 148 l/(sec*ha) 

180 min 49 61 70 81 89 97 107 l/(sec*ha) 

240 min 41 51 58 66 73 79 87 l/(sec*ha) 

300 min 36 45 51 58 64 69 76 l/(sec*ha) 

360 min 33 41 46 53 58 64 70 l/(sec*ha) 

540 min 26 34 39 46 50 55 61 l/(sec*ha) 

720 min 23 31 36 42 47 52 58 l/(sec*ha) 

900 min 20 27 32 37 41 45 51 l/(sec*ha) 

1080 min 19 24 27 32 35 38 42 l/(sec*ha) 

1440 min 15 20 24 28 31 34 38 l/(sec*ha) 
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PRILOGA 5.1 

 
Podatki o površinah urejevalnih enot OPPN »Industrijska cona Godovič« 

 

 
Urejevalna enota Površina Površina zazidave Zelene površine Javne površine 

(ceste) 

Ue1/1 4944     4944 

Ue1/2 6910     6910 

Ue1/3 2073     2073 

Ue1/4 3264     3264 

Ue1/5 513     513 

Ue1/6 1040     1040 

Ue2 6788   6788   

Ue3 56802 33941     

Ue4/1 26631 19552     

Ue4/2 10247 7269     

Ue5 38525 31933     

Ue6 6910 5124     

Ue7 32250 0 32253   

Ue8 62262 39209     

Ue9 48751 29171     

Ue10 9757       

Ue11 6398 4761     

Ue12 16060 12706     

Ue13 4375 2558     

Ue14 6143 0 6143   

Skupaj OPPN 350643 186224 45181 18744 
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PRILOGA 5.2 

 
Odtok padavinskih odpadnih voda v posamezni urejevalni enoti OPPN »Industrijska 

cona Godovič« 

 

 

Urejevalna enota Q1 
1
 

(odtok iz pozidanih 

površin) 

l/s
 

Q2 
2
 

(odtok iz zelenih 

površin) 

l/s 

Q3 
1
 

(odtok iz javnih površin) 

l/s 

Ue1/1     133 

Ue1/2     186 

Ue1/3     56 

Ue1/4     88 

Ue1/5     14 

Ue1/6     28 

Ue2   41   

Ue3 913     

Ue4/1 526     

Ue4/2 196     

Ue5 859     

Ue6 138     

Ue7   193   

Ue8 1055     

Ue9 785     

Ue10       

Ue11 128     

Ue12 342     

Ue13 69     

Ue14   37   

Skupaj OPPN 5011 270 504 

 

1: pri Q1 in Q3 smo upoštevali koeficient odtoka 0,9 

2: pri Q2 smo upoštevali koeficient odtoka 0,2 

 

Izračuni so izdelani na osnovi podatkov o 5-minutnih padavinah za povratno dobo 2-leti. 



PRILOGA 6.1

GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA

Št. poročila 3208-060/2015-01

Objekt Razkop R1

Obdelava Računska obdelava nalivalnega poskusa

Vhodni podatki

h1 višina ponikle vode 0,72 m

t1 čas ponikanja 345 s

IZRAČUN

koeficient prepustnosti k=h/t 2,09E-03 m/s

specifično ponikanje skozi dno Q1spec = k*1m2*1000 2,1 l/s/m2
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Odgovorna projektantka: Bojana Mlakar, u.d.i.geol.
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PRILOGA 6.2

GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA

Št. poročila 3208-060/2015-01

Objekt Razkop R2

Obdelava Računska obdelava nalivalnega poskusa

Vhodni podatki

h1 višina ponikle vode 0,66 m

t1 čas ponikanja 426 s

IZRAČUN

koeficient prepustnosti k=h/t 1,55E-03 m/s

specifično ponikanje skozi dno Q1spec = k*1m2*1000 1,5 l/s/m2
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Odgovorna projektantka: Bojana Mlakar, u.d.i.geol.
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PRILOGA 6.3

GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA

Št. poročila 3208-060/2015-01

Objekt Razkop R3

Obdelava Računska obdelava nalivalnega poskusa

Vhodni podatki

h1 višina ponikle vode 0,12 m

t1 čas ponikanja 233 s

IZRAČUN

koeficient prepustnosti k=h/t 5,15E-04 m/s

specifično ponikanje skozi dno Q1spec = k*1m2*1000 0,5 l/s/m2
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Odgovorna projektantka: Bojana Mlakar, u.d.i.geol.
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PRILOGA 6.4 

GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA

Št. poročila 3208-060/2015-01

Objekt Razkop R4

Obdelava Računska obdelava nalivalnega poskusa

Vhodni podatki

h1 višina ponikle vode 0,05 m

t1 čas ponikanja 350 s

IZRAČUN

koeficient prepustnosti k=h/t 1,43E-04 m/s

specifično ponikanje skozi dno Q1spec = k*1m2*1000 0,14 l/s/m2
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Odgovorna projektantka: Bojana Mlakar, u.d.i.geol.
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GEOLOGIJA d.o.o. IDRIJA PRILOGA 6.5

Št. poročila 3208-060/2015-01

Obdelava Izračun površine ponikovalnega polja v apnencih

1. Ponikovalno polje

L = Q / (k*(B+αH )) 

Q količina vode, ki bi ponikala 5,01 m3/s

K1 povprečen koeficient prepustnosti apnenca 1,39E-03 m/s

B širina ponik.jarka 10 m

α koeficient 2,3

H višina vode v ponikovalnem jarku 0,5 m/s

L Potrebna dolžina ponikovalnega jarka 324 m

P Površina ponikovalnega polja (L x B) 3244 m2

Izračuni veljajo za ponikovalno polje izdelano v apnencih.

Odgovorna projektantka: Bojana Mlakar, u.d.i.geol.


