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VPLIV OBVOZNICE MARIBOR NA VODNO OKOLJE 

UVOD 

Za posege v prostor, kakršna je izgradnja avtoceste (v nadaljevanju AC), mora biti po 
Zakonu o varstvu okolja (Ur.I.RS št. 32/93) izdelano poročilo o vplivih na okolje (v 
nadaljevanju pVO). Poročilo je osnova za izdelavo presoje vplivov na okolje, ki je 
pogoj za pridobitev enotnega dovoljenja za poseg v prostor. S pVO se ugotavlja 
sprejemljivost predlaganih poseQ..ov glede na njihove posledice za okolje z vidika 
najmanjše možne spremembe naravnih razmer v okolju oz. z vidika največjih možnih 
zahtevanih vrednosti varstva okolja in služi kot osnova za optimizacijo trase AG. 
Podzakonski akti, s katerimi bo določena metodologija za izdelavo PVO in njena 
natančna vsebina, še niso sprejeti, uporabili pa smo metodologijo, ki je opisana v 
internem navodilu MOP-a za pripravo poročila o vplivih na okolje ob lokacijskem 
načrtu AG. 

V teku je načrtovanje AG Hoče - Pesnica. Razen izgradnje AG od Hoč do Pesniške 
doline, je načrtovana tudi obnova in razširitev obstoječe ceste Maribor - Hoče od 
cestninske postaje v Hočah do blagovno-distribucijskega centra (BDC) in izgradnja 
drugih vpadnic v mesto. PVO, ki jo predstavljamo, je bila izdelana za območje 

zahodno od železniške proge Maribor - Ljubljana. Na tem območju je načrtovana 

iZQradnja AG in obnova oz. razširitev obstoječe ceste, kar zahteva ureditev večine 

vzhodnopohorskih potokov, trasi pa potekata po varstvenem območju zalog pitne 
vode. 

V prispevku predstavljamo oceno vplivov na vode, ki so del naravnega okolja, in sicer 
vplive na površinske in podzemne vode ter živi svet, ki je vezan na te vode. 

METODA DELA 

Ocena vplivov se izdela na osnovi evidentiranega stanja okolja, izberejo pa se 
predvsem tiste sestavine okolja, na katere se pričakujejo negativni vplivi. Opis 
zatečenega stanja mora podati tudi oceno obstoječih obremenitev, ki se opravi na 
osnovi podatkov iz meritev, ali na podlagi ekspertne ocene. Obravnavajo se tisti vplivi, 
pri katerih obstaja možnost prekoračitve dopustnih obremenitev okolja, pa tudi vplivi , 
ki jih je možno v nadaljnem projektiranju omiliti . Pri ocenjevanju vplivov se uporablja 
"razširjena tristopenjska lestvica", vrednotenje pa se izvede opisno. Poda se tudi 
utemeljitev s kriteriji za oceno. 

OPIS PREDVIDENIH POSEGOV 

Trasa AG poteka od cestninske postaje Slivnica na SV proti gramoznici v Hočah . 

Prečka Polanski potok, nato pa še novi vodotok - Spodnji Hočki potok. Po tem 
prečkanju poteka AG v ukopu in tako teče tudi pod železniško progo. Odvod nja vode 
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s cestišča se vrši po vodotesni kanalizaciji v zadrževaine baze ne s funkcijo lovilcev olj 
in usedalnikov, od tam pa v vodotoke. 
Obnova ceste Slivnica - Maribor predvideva razširitev obstoječe ceste pretežno po 
obstoječi trasi , in ureditev enakega odvodnjavanja kot pri AC. Cesta bo postala hitra 
cesta (v nadaljevanju HC). 
Trasi AC in HC potekata po varstvenem območju za zavarovanje zalog pitne vode na 
Dravskem polju . Trasa HC prečka širši varstveni pas in vplivni varstveni pas črpališč 

Bohova in Betnava, deloma pa tudi širši varstveni pas predvidenih črpališč Dobrovci in 
Prepolje. 

Izgradnja AC in HC zahteva ureditev odvodnje Vzhodnopohorskih potokov, ki tečejo 

po izgonih nad predvideno niveleto trase cest in v večjem ali manjšem obsegu 
poplavljajo. Načrtovana je sprememba dela tras nekaterih potokov. 
Tako se Radvanjski potok podaljša do Novega Hočkega potoka, vanj pa se izliva 
Razvanjski potok. Nizke in srednje vode bodo še naprej odvajane v ponikovalnik pri 
BDC. 
Bohovski potok teče po obstoječi strugi do trase HC do Bohove, tam pa se priključi 

Novemu Hočkemu potoku. 
Razbremenjevanje visokih vod Hočkega potoka je predvideno po Novem Hočkem 

potoku, ki se nad naseljem odcepi od obstoječe struge in teče proti Pivoli. Pod cesto 
Hoče - Razvanje se priključi na traso Pivolskega potoka do Bohova. Tam se združi z 
Radvanjskim potokom s priključenim Razvanjskim potokom. Trasa se usmeri proti 
železniški progi, kjer je predviden objekt za zadrževanje in usmerjanje nizkih vod v 
Bohovski ponikalnik . Predvidena je ustrezna sanacija ponikalnika in obželezniškega 
jarka. Nadalje poteka trasa pod železniško progo in proti Polanskem potoku. 
Južna veja Hočkega potoka - Spodnji Hočki potok, ostane do prečkanja s HC 
nespremenjena, nato pa se preusmeri na J proti obstoječem prepustu na železniški 
progi , do sotočja s Polanskim potokom. Na tem odseku sprejme tudi vse dotoke s 
pobočja Pohorja med Sp. Hočami in Slivnico. 
v obstoječih potokih v naseljih Hoče in Bohova se pri normalnih vodnih stanjih 
ohranjajo sedanji pretoki , visoke vode se omejijo na obstoječe prevodne sposobnosti. 
Presežki visokih vod se odvajajo po Novem Hočkem potoku. 
Na vseh ostalih potokih se v celoti ohranja režim odtokov nizkih in srednjih vod. 
Vse nove struge se sonaravno uredijo, kjer je mogoče , se ohranja obstoječa lesna 
zarast. 
Ponikanje vod in napajanje podtalnice se ohranja s ponikanjem v Betnavskem, 
Bohovskem in Tezenskem ponikalniku, zagotavlja pa se odvod visokih vod. 

ZATEČENO STANJE 

Podtalnica 

Obravnavane ceste potekajo po območju, kjer se nahajajo zaloge pitne vode, ki so 
regionalnega pomena. Vodne zaloge so varovane z Odlokom o varstvenih pasovih in 
ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju . 
Podtaina voda se napaja z infiltracijo padavin in ponikanjem pohorskih potokov; 
Pekrskega, Radvanjskega, Razvanjskega, Pivolskega, Hočkega, Polanskega in 
Rančkega . 

Sklenjen horizont pitne vode se nahaja v prodnih naplavinah, ki so v osrednjem delu 
debele 22 - 26 m. Podlaga prodnim naplavinam so neprepustne oziroma malo 
prepustne terciarne plasti. Gladina podtalnice je na visoki terasi 10 - 16 m pod 
površjem, ki ga prekriva povečini 1 - 2 m debela plast rjave gline, proti Pohorju je ta 
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plast debelejša. Gladina je nagnjena od Z proti V, nivo pa je odvisen od količine 

padavin. Skupen pretok podtalnice na celotnem Dravskem polju znaša v sušnem 

obdobju 3,2 - 3,3 m3/s. PO podatkih IGGG Geološkega zavoda znaša koeficient 

prepustnosti na visoki terasi od 1.1 0-2 - 2,7.10-3 mis. 
Kvaliteta podtalnice se ugotavlja vsako leto v okviru republiškega monitoringa 
kakovosti podtalnice. Odvzem no mesto na obravnavanem območju je črpališče v 
Bohovi . Po rezultatih analiz iz leta 1993 noben izmed analiziranih parametrov ne 
presega normativov, povišane pa so koncentracije pesticidov. 
Večina naselij na obravnavanem območju nima urejene kanalizacije, odvodnja ceste 
Hoče - Maribor je speljana v obcestne jarke in v potoke, ki prečkajo traso. 

Površinske vode 

S pobočij Pohorja pritekajo na obravnavano območje Radvanjski, Razvanjski, Pivolski, 
Hočki in Polanski potok, ter potok iz Črete . Njihova skupna lastnost je, da se 
površinsko ne izlivajo v kakšen vodotok, ampak se voda ob vznožju Pohorja 
porazgubi v tla in atmosfero. 
Naravno obliko odvod nje je spremenila že izgradnja železniške proge in cest, ki 
potekajo vzporedno s pohorskim vznožjem. Zaradi tega je oviran površinski odtok, 
voda pa zaostaja na zemljiščih. Zaradi vse večje urbanizacije in urejanja prostora v 
prispevnem območju se padavinske vode hitreje pojavljajo v strugah in ob cesti in 
železnici v Pekrah, Betnavi, Bohovi, Hočah in Slivnici. 
Nekateri potoki ponikajo v ponikovalnikih (Radvanjski potok v Betnavskem 
ponikovalniku, Razvanjski potok v Bohovskem ponikovalniku), voda je ponikala tudi v 
obželezniškem jarku, ki pa je sedaj preveč zablaten. 
Na ravninskem delu tečejo potoki po izgonih iz lastnih naplavin, nekateri izgoni so 
ohranjeni vse do železniške proge. Nekateri imajo vsaj deloma ohranjene naravne 
struge, drugi potoki so regulirani. 
Ob strugah nekaterih potokov je ohranjena lesna zarast, ki pa je v večji meri 
vzdrževana. 
Kvaliteta vode v večini potokov je po rezultatih bioloških, kemijskih in bakterioloških 
analiz slaba, saj sodijo v III. in III.-IV. kakovostni razred, nekoliko boljša po bioloških 
analizah je kakovost vode v Razvanjskem in Bohovskem potoku. 

Rastlinstvo in živalstvo 

Ob nekaterih nereguliranih strugah je dobro razvita obrežna lesna zarast, vrstna 
sestava je značilna za to območje in tak tip vodotoka. Helofiti so razviti le mestoma, 
v manjšem obsegu, hidrofitskih rastlin pa praktično v obravnavanih potokih ni. 
Zarast ob potokih, ki tečejo po izgon ih, ima razen važne ekološke funkcije tudi 
pomembno vlogo v krajinski podobi območja. 
Na obravnavanem območju ni bila najdena nobena ogrožena ali zakonsko zavarovana 
rastlinska vrsta 
Popisane so bile vodne živali, predvsem makrozoobentos in ihtiofavna, pa tudi 
dvoživke - skupina živali, vezana na vodno okolje. Najdenih je bilo več vrst dvoživk, 
vse vrste so zavarovane. Najpomembnejši območje za dvoživke je obželezniški jarek, 
ki je letni in zimski habitat ter mrestišče večine vrst, najdenih na tem območju. 
Med redke in ogrožene habitate sodi mokrišče zahodno od železniške proge ob 
odvodniku iz bete in južno od njega, ter ob obželezniškem jarku. 
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Načrtovana izgradnja AC in HC ter njuna odvodnja glede na obstoječe stanje ne bo 
negativno vplivala na podtalnico. 
Načrtovana izgradnja upošteva določila Odloka o varstvenih pasovih in ukrepih za 
zavarovanje zalog pitne vode na Dravskem polju, prav tako pa tudi Strokovna 
izhodišča za določitev potrebnih ukrepov za zaščito voda pred negativnimi vplivi AC. 
Ohranja se praktično nespremenjen sistem napajanja podtalnice. Količina poniknjene 
vode se ne bo bistveno spremenila, glede na obstoječe onesnaženje pa se tudi 
kvaliteta ponikane vode ne bo poslabšala. 

Površinske vode 

Predvidena ureditev Vzhod no pohorskih potokov spreminja predvsem struge potokov ob 
križanju s HC in dolvodno. Vodni režimi večine potokov ostajajo gorvodno od HC 
nespremenjeni, spremenjeno pa bo odvajanje visokih vod Hoškega potoka. Kvaliteta 
vode zaradi predvidenih ureditev ne bo poslabšana. 
Nove struge bodo sonaravno urejene. 
Glede na obstoječe stanje, odvodnja s cest poteka preko obcestnih jarkov direktno v 
vodotoke, vpliva izgradnje AC in HC na kvaliteto vode v potokih ne predvidevamo, 
prisoten pa bo vpliv zaradi delno spremenjenega vodnega režima nekaterih potokov. 

Rastlinstvo in živalstvo 

Predvideni posegi zanemarljivo vplivajo na evidentirano rastlinstvo . z.manjšano pa bo 
mokrišče ob odvodniku iz Črete . Namesto tega je predvideno mokrišče severno od 
obstoječega . 

Vpliv na živalstvo bo predvsem izrazit v opuščenih delih strug, sicer pa bodo na novo 
urejeni potoki imeli naravnejšo podobo kot jo imajo obstoječe regulirane struge. 
V pretežni meri bo ohranjen obstoječ vodni režim, kvaliteta vode pa, v primerjavi z 
obstoječo, ne bo poslabšana. 
Življenjske razmere za vodno živalstvo, razen v opuščenih delih strug, ne bodo 
poslabšane, prav tako ne razmere za življenje dvoživk. 
Mokrišče, ki bo prizadeto, bo nadomeščeno z novim mokriščem nekoliko severneje. 
Pričakovani vplivi na živi svet niso veliki . 

ZAKLJUČEK 

Izgradnja cest je poseg, ki lahko vpliva tudi na podtalnico in oovršinske vode. V 
predstavljenem primeru potekata trasi cest po vodovarstvenem območju, predvidena 
pa je sprememba tras Vzhodnopohorskih potokov in sprememba vodnega režima 
nekaterih potokov. Na vode je vezano tudi živalstvo in rastlinstvo, ki je obravnavano 
kot del vodnega okolja. 
V predstavljenem primeru so predvideni vplivi v glavnem ocenjeni kot majhni, taka 
ocena pa je tudi posledica metodologije, ki vplive na okolje ocenjuje na osnovi 
obstoječega stanja. 

Pri izdelavi pVO se v Sloveniji in tudi drugod srecuJemo s številnimi problemi, med 
njimi je najpogostejši prekratek rok in premajhna finančna sredstva za ustrezno 
evidentiranje obstoječega stanja, pomanjkanje podatkov o vplivih podobnih posegov, 
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nedodelana in zastarela zakonodaja in drugi . Tudi pri izdelavi predstavljene naloge 
smo naleteli na podobne probleme. Ob popolnejših podatkih bi bile nekatere ocene 
morda nekoliko drugačne . 

Številni posegi povzročajo negativne posledice za okolje, mnoge bi bilo mogoče v fazi 
načrtovanja odpraviti ali vsaj zmanjšati. Vloga pVO je prav v tem, da opozarja na 
negativne vplive še pred izdelavo končnih načrtov (PGD-PZI) . 
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