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1. ZAKONSKE OSNOVE  
 
Direktive 2000/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2000 
Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 
65/2003) 
Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Ur.l. RS, št. 63/2005) 
Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur.l. RS, št. 100/2005) 
 

1.1 Vodna direktiva 
 
S sprejetjem Direktive 2000/60/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 
2000, ki določa okvir za delovanje Skupnosti na področju vodne politike (OL L št. 
327/1 z dne 22.12.2000) (v nadaljnjem besedilu: vodna direktiva), je bil postavljen 
okvir za celovito upravljanje z vodami na območju celotne Evropske unije. 
 
Nacionalna baza hidrogeoloških podatkov za opredelitev teles podzemne vode R 
Slovenije je eno od orodij za izpolnjevanje zahtev Vodne direktive in prenos teh 
zahtev do lokalne ravni. V bazi (informacijskem sistemu: v nadaljevanju IS TPV) so 
zajeti podatki in rezultati analiz, ki so osnova za zahtevano: 

- začetno opredelitev, 
- dodatno (nadaljnjo) opredelitev, 
- pregled vplivov človekovega delovanja na podzemno vodo, 
- pregled vplivov sprememb gladin podzemne vode, 
- pregled vpliva onesnaževanja na kakovost podzemne vode. 

 
V okviru graditve IS TPV so bile uporabljene nekatere obstoječe metodologije, razvite 
so bile dopolnilne metodologije, razvijajo pa se še nadaljnje metodologije in pristopi, 
ki so namenjeni vzpostavitvi načrtov upravljanja z vodami. 
 
Ključni mejniki izvajanja Vodne direktive: 
  

Leto Ključni mejniki izvajanja vodne direktive Člen VD 
2000 Sprejetje Vodne direktive Čl. 25 

Prenos v državno zakonodajo Čl. 23 
Poročilo ►EU 22.12.2003 

2003 

Določitev vodnih območij in pristojnosti Čl. 3 
  Poročilo ►EU 22.6.2004 
2004 Opredelitev povodij: pritiski, vplivi in ekonomska analiza Čl. 5 
  Poročilo ►EU 22.3.2005 

Vzpostavitev mreže za monitoring Čl. 8 
Poročilo ►EU 22.3.2007 

2006 

Začetek vsklajevanja z javnostjo Čl. 14 
2008 Predstavitev osnutka upravljanja s povodji Čl. 13 
2009 Zaključek načrta upravljanja s povodji vključno z načrtom 

ukrepov 
Čl. 13 & 11 

  Poročilo ►EU 22.3.2010 
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2010 Uvedba finančne politike  Čl. 9 
2012 Zagotovitev operativnosti načrtov ukrepov Čl. 11 
2015 Izpolnitev okoljskih ciljev Čl. 4 
2021 Sklep prvega obdobja upravljanja, drugi rok za izpolnitev 

okoljskih ciljev 
Čl. 4 & 13 

2027 Sklep drugega obdobja upravljanja, zadnji rok za izpolnitev 
okoljskih ciljev 

Čl. 4 & 13 

 
 

1.2 Pravilnik o določanju teles podzemne vode 
 
Pravilnik o določanju teles podzemne vode (Pravilnik) je bil v okviru usklajevanja 
državne zakonodaje z evropsko sprejet v letu 2003 v Uradnem listu RS pod št. 355-
01-7/2003. 
 
Po Pravilniku je določitev vodnih teles ali skupin vodnih teles podzemnih voda 
namenjena zanesljivemu ugotavljanju:  
1) stanja celotne pomembne prostornine podzemnih voda v državi in  
2) doseganja okoljskih ciljev, ki jih predpisuje Vodna direktiva. 
 
Na podlagi tako določenih vodnih teles ali skupin vodnih teles podzemnih voda bo 
država poročala Evropski skupnosti, v kakšnem stanju je njena podzemna voda ter 
kdaj bo lahko dosegla zahtevane okoljske cilje za celotno pomembno prostornino 
podzemnih voda v državi.  
 
Osnovni pogoj je torej, da mora biti določitev in razdelitev vodnega telesa izvedena 
tako, da je mogoče zanesljivo opisati njegovo količinsko in kemijsko stanje. Pri tem je 
lahko vodno telo, glede na naravne značilnosti ali obremenjenost in ogroženost, tudi 
neenovito. 
 
Vodno telo ali več vodnih teles se tako lahko določi na območju enega vodonosnika 
ali na območju skupine vodonosnikov. Več vodnih teles v enem vodonosniku je lahko 
določenih predvsem v primeru, če v istem vodonosniku nastopajo pomembne količine 
podzemnih vod z različnim kakovostnim ali količinskim stanjem, oziroma bistveno 
različnim tveganjem za doseganje okoljskih ciljev.  
 
Več vodnih teles podzemne vode se lahko združi v skupino vodnih teles, če je to 
smiselno zaradi večje učinkovitosti poročanja, upravljanja in izvajanja količinskega ali 
kemijskega spremljanja stanja podzemnih voda. Pri tem mora spremljanje stanja na 
določenih zadostno reprezentativnih vodnih telesih znotraj tako določene skupine 
vodnih teles omogočati zadovoljivo stopnjo zaupanja in natančnosti rezultatov 
spremljanja stanja, predvsem pa razvrstitve vodnih teles v razrede glede na stanje (v 
osnovi na dobro in slabo, kasneje pa morda tudi na visoko kakovostno ali podobno, 
kar bodo v prihodnosti prinesli nadaljnji podzakonski akti). 
 

Geološki zavod Slovenije - GeoZS   Stran 5 



NACIONALNA BAZA HIDROGEOLOŠKIH PODATKOV ZA OPREDELITEV VTPodV 2005 

Mejo vodnega telesa podzemne vode (in s tem tudi skupine vodnih teles podzemne 
vode) lahko določimo na podlagi: 
 

1) hidrogeološke meje ali  
2) piezometrične gladine podzemne vode ali  
3) tokovnic podzemne vode.  

 
(Hidrogeološka meja ločuje geološke plasti po različnih hidrogeoloških lastnostih, ki 
imajo vpliv na tok podzemne vode.)  
 
Meja vodnega telesa se lahko določi tudi tridimenzionalno torej tudi v navpični smeri, 
ločeno za vsako geološko plast, ki leži druga nad drugo, ali kot vodno telo, ki se 
razteza preko različnih geoloških plasti. 
 
Določitev vodnih teles se preverja najmanj dve leti pred vsakim sprejetjem načrta 
upravljanja voda na vodnih območjih skladno s predpisi o vodah. 
Določitev vodnih teles se spremeni, če je to potrebno zaradi zanesljivejšega 
ugotavljanja stanja podzemnih voda in učinkovitejšega doseganja okoljskih ciljev. 
 
 

1.3 Pravilnik o določitvi teles podzemne vode 
 
Pravilnik o določitvi teles podzemne vode določa 21 Vodnih teles podzemne vode kot 
reprezentativnih enot za opredelitev stanja telesa podzemne vode Republike Slovenije 
in oceno tveganja izpolnjevanja okoljskih ciljev, oblikovanja operativnega in 
nadzornega monitoringa ter načrtovanja zaščitnih ukrepov. 
 
Sestavni del Pravilnika so geografske meje določenih vodnih teles in opisi njihovih 
osnovnih značilnosti.   
 
 

1.4 Uredba o standardih kakovosti podzemne vode 
 
Uredba o standardih kakovosti podzemne vode določa: 
    – kemijske lastnosti (parametre) podzemne vode, ki so pomembne za ugotavljanje 
kemijskega stanja podzemne vode, 
    – standarde kakovosti podzemne vode, 
    – način ugotavljanja kemijskega stanja podzemne vode, 
    – merila za dobro in slabo kemijsko stanje podzemne vode, 
    – merila za vrednotenje dolgoročnih trendov onesnaženosti podzemne vode in 
sprememb dolgoročnih trendov onesnaženosti, 
    – merila za stopnjo vpliva obremenjenost vodnega telesa podzemne vode, ko je 
treba začeti izvajati ukrepe za preprečevanje in omejevanje vnosa onesnaževal v 
podzemno vodo (v nadaljnjem besedilu: sanacijski ukrepi), in 
    – merila za prenehanje izvajanja sanacijskih ukrepov. 
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2. METODOLOGIJA 
 

2.1 Razmejitev vodnih teles podzemne vode 
 
Osnovni hidrogeološki podlagi pri razmejevanju teles podzemne vode sta nova 
Hidrogeološka karta Slovenije 1:250.000 in Karta vodonosnikov in vodonosnih 
sistemov Slovenije 1:250.000. Obe karti sta bili izdelani v obdobju 2002 do 2004 z 
zapletenimi postopki hidrogeološke obdelave in sta usklajeni s priporočili Mednarodne 
zveze hidrogeologov (IAH). Izdelani sta z GIS tehnologijo ter vsebujeta tudi podatke 
iz drugih področij, ki so pomembna pri razmejevanju in določanju stanja in tveganja 
posameznih teles podzemne vode. Vrsta teh podatkov je prikazanih na spremljajočih 
slikah na obeh kartah. Gre za hidrometeorološke podatke, podatke o možnih 
točkovnih in razpršenih virih onesnaževanja ter podatke o posebnih območjih narave, 
kjer so razmere lahko odvisne od stanja podzemnih vod. Pri razmejevanju vodnih 
teles podzemne vode so bile v veliki meri upoštevane tudi strukturne značilnosti 
slovenskega ozemlja, ki se nadaljujejo preko državne meje na območja drugih držav. 
 
Osnovna prostorska enota, v kateri se nahaja neko vodno telo podzemne vode, je 
vodonosnik, tako kot izhaja iz njegove osnovne definicije: 
 
Vodonosnik je geološka plasti z dovolj veliko poroznostjo ali prepustnostjo, da je v 
njej možen pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne 
vode. 
 
Podzemna voda, ki se nahaja v vodonosniku ali več vodonosnikih, nam predstavlja, 
po analogiji z rudninami in rudarjenjem, neko maso ali prostornino surovine, ki jo 
lahko izkoriščamo za različne namene. 
 
Masa ali prostornina ločljive podzemne vode v vodonosniku je torej po definiciji VD: 
 
Vodno telo podzemne vode, ali poenostavljeno »telo podzemne vode«, je razločna 
prostornina podzemne vode v vodonosniku ali več vodonosnikih. 
 
Da bi bilo vedno jasno, kdaj gre za telesa podzemne vode, ki so predmet poročanja, 
upravljanja in izvajanja količinskega ali kemijskega spremljanja stanja podzemnih 
voda na državni ravni, je bilo administrativno določeno (Pravilnik), da se te podzemne 
vode poimenujejo Vodna telesa podzemne vode (po analogiji z Vodna telesa 
površinske vode), skrajšano VTPodV.  
 
V naši vsakdanji praksi govorimo tudi o vodonosnih sistemih in sistemih 
vodonosnikov.  
 
Pod vodonosnimi sistemi si predstavljamo ozemlje z geološko zgradbo, v kateri 
nastopata vsaj dva različna vodonosnika, z ali brez medsebojne hidravlične povezave. 
 
Pod sistemom vodonosnikov si bolj predstavljamo strukturo vodonosnikov, ki se 
med seboj posredno ali neposredno bolj ali manj povezujejo. 
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V nadaljevanju podajamo metodologijo določanja in označevanja vodonosnikov, 
vodonosnih sistemov in vodnih teles podzemne vode za potrebe izvajanja Vodne 
direktive. 
 
 

2.1.1 Vodonosniki 
 
Osnovni namen izdelave Hidrogeološke karte R Slovenije 1:250.000 v okviru te 
naloge je bil določitev vodonosnikov s primerljivo metodologijo in s tem pridobiti 
podlago za nadaljnjo izdelavo Karte vodonosnikov R Slovenije v istem merilu. 
 
Za izdelavo Osnovne karte vodonosnikov je bila predvidena verifikacija hidrogeološke 
karte. Izvedena verifikacija je pokazala, da je smiselno opraviti ponovno 
reklasifikacijo litoloških enot z Geološke karte Slovenije 1:250.000 (Buser, S., v tisku). 
Reklasifikacijo smo opravili na podlagi podatkov o zakraselosti, indeksa IDPR, 
pojavljanja izvirov in na osnovi primerjave dosedanjih hidrogeoloških klasifikacij. 
Reklasifikacija je bila izdelana za 114 litoloških enot. Med reklasifikacijo so bila 
ugotovljena še posamezna odstopanja v generalizaciji litološke karte iz merila 
1:100.000 na 250.000. Ta odstopanja so bila zabeležena in popravljena. 
 
V hidrogeološko karto so bili vključeni osnovni tektonski elementi ozemlja, ki 
nastopajo tudi kot pomembne hidrogeološke meje.  
 
V okviru usklajevanja hidrogeoloških mej in drugih poligonskih baz so bile izvedene 
korekcije in prilagoditve tektonskih in litoloških poligonskih mej in linij.  
 
Opravljena je bila analiza strukturnih enot kot dodatnih elementov za razmejitev 
vodonosnikov. 
 
 

2.1.1.1 Izdelava hidrogeološke karte R Slovenije 1:250.000 
 
S pomočjo analize litoloških in stratigrafskih enot  smo uporabili dve klasifikaciji 
geoloških plasti: 

- po priporočilih IAH in 
- po priporočilih LAWA (2001). 

 
Izdelava hidrogeološke karte po priporočilih IAH 

 
Priporočila IAH zajemajo hidrogeološke enote, pri katerih je težišče v prvi vrsti na tipu 
poroznosti in obsežnosti in v drugi vrsti na izdatnosti vodonosnikov. Slika 1 podaja 
konceptualni model razvrstitve hidrogeoloških enot po priporočilih IAH, Preglednica 1 
pa opis in legenda hidrogeoloških enot, ki je uporabljena v našem primeru. 
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Slika 1: Konceptualni model razdelitve hidrogeoloških enot (Meglič, 2006), katerih 

oznake so razložene v preglednici 1.  
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Preglednica 1: Razvrstitev vodonosnikov in ostalih hidrogeoloških enot po priporočilih 
IAH (prirejeno po Struckmeier & Margat, 1995). 

      
 
 
Priporočila LAWA zajemajo hidrogeološke enote, pri katerih je težišče v prvi vrsti na 
opisu tipa poroznosti geoloških plasti in osnovni petrografski sestavi. Preglednica 2 
podaja razvrstitev hidrogeoloških enot po priporočilih LAWA, kar smo uporabili tudi v 
našem primeru. V primeru karte po priporočilih LAWA smo geološke plasti s kraško 
poroznostjo dodatno razvrstili po stopnji zakraselosti kot prikazuje Slika 2. 
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Preglednica 2: Razvrstitev hidrogeoloških enot po priporočilih LAWA (2001). 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 2: Hidrogeološka karta po priporočilih LAWA. 
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2.1.1.2 Osnovni hidrogeološki parametri pomembni za opis 
hidrogeoloških enot 

 
2.1.1.2.1 Prepustnost geoloških plasti 

 
Prepustnost vodonosnika je njegova sposobnost prevajanja vode. Koeficient 
prepustnosti (k) ima dimenzije hitrosti in je definiran kot pretok skozi enotni presek 
vodonosnika, pri enotnem gradientu in pri določeni stalni temperaturi. V preglednici 
(Preglednica 3) je razviden razpon običajnih prepustnosti geoloških plasti v naravi. 
Prepustnosti k ≈ 1*10-9 m/s imajo kamnine in sedimenti, za katere govorimo, da so 
praktično neprepustne. Pri tem je potrebno poudariti, da so idealno neprepustne 
kamnine v naravi redke. Prav tako pa je prepustnost k ≈ 1*10-9 m/s že težko 
merljiva. 
 

Preglednica 3: Razvrstitev prepustnosti. 

 
Zelo dobra prepustnost k > 5*10-3 m/s 

Dobra prepustnost 5*10-3 m/s > k > 1*10-5 m/s 

Srednja prepustnost 1*10-5 m/s > k > 1*10-7 m/s 

Slaba prepustnost 1*10-7 m/s > k > 1*10-9 m/s 

Zelo slaba prepustnost ali praktično neprepustno k < 1*10-9 m/s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz take klasifikacije lahko kot pomembno mejo prepustnosti privzamemo k=1*10-5 

m/s, to je mejo med dobro prepustnimi in ostalimi geološkimi plastmi.  
 
V naslednji preglednici (Preglednica 4) so prikazane prepustnosti posameznih 
nevezanih usedlin in kamnin z oceno vodonosnika. Kot dobri vodonosniki so ocenjene 
plasti s k ≥ 1*10-5 m/s. 
 

Preglednica 4: Ocena vodonosnikov v nevezanih sedimentih glede na prepustnost 
(prirejeno po Custodio & Llamas, 1983). 

Prepustnost 

(m/s) 

10-1 10-2 10-3 do 10-5 10-5          10-6      10-7    10-8 10-9 do 10-11 

Vrsta 
nevezanega 
sedimenta 

Čisti prod Čisti pesek, 
mešanica peska 
in proda 

Droben pesek, zaglinjen pesek, 
mešano pesek melj in glina, 
plastovita glina 

Gline 

Vrsta 

Kamnine 

Močno skrasele 
kamnine in 
močno 
razopkane 
kamnine 

Dobro razpokani 
in pretrti 
dolomiti, dobro 
skraseli apnenci 
in konglomerati 

Dolomiti, apnenci, peščenjaki, 
konglomerati s kraško-razpoklinsko 
in razpoklinsko poroznostjo 

Masivni apnenci, dolomiti 
in druge sedimentne 
kamnine 

Metamorfne in 
magmatske kamnine 

Ocena 

Vodonosnika 

Dobri vodonosniki Revni vodonosniki Neprepustno 
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2.1.1.2.2 Izdatnost vodonosnika 
 
Osnovno grobo oceno izdatnosti vodonosnika dobimo na podlagi ocene njegove 
prepustnosti. V plasteh s slabo prepustnostjo (1*10-7 m/s > k > 1*10-9 m/s) so vrtani 
vodnjaki redki ali zelo redki. V glavnem so v takih plasteh le vaški vodnjaki. V plasteh 
s srednjo prepustnostjo (1*10-5 m/s > k > 1*10-7 m/s) lahko izdelamo vodnjake z 
nizko do srednjo izdatnostjo, ki pa so že lahko primerni za oskrbo manjših naselij. V 
plasteh z dobro prepustnostjo (5*10-3 m/s > k > 1*10-5 m/s) je možno izdelati 
vodnjake s srednjo in tudi že visoko izdatnostjo, če pa ima vodonosnik zelo dobro 
prepustnost (k > 5*10-3 m/s), pa lahko računamo z vodnjaki izdatnosti več kot 50 l/s 
(Preglednica 5). 
 

Preglednica 5: Kategorije izdatnosti. 

IZDATNOST KOLIČINA (l/s) 

Visoka izdatnost > 50 

Srednja izdatnost 2 do 50 

Nizka izdatnost 0.5 do 2 

 
 
 

2.1.1.3 Analitični postopek hidrogeološke razvrstitve geoloških plasti 
 
Za razvrstitev geoloških plasti v hidrogeološke enote smo skušali v največji možni 
meri uporabiti statistično analitični pristop ter s tem zagotoviti preglednost in 
ponovljivost opravljene razvrstitve.  
 
Osnovna statistika za litološko karto je narejena v programih ArcView GIS Version 
3.1, Excel 2000 in Statistica. 
 
Namen je bil ugotoviti, katere litološke enote se pojavljajo v Sloveniji in kakšna je 
njihova zastopanost, tako količinsko kot površinsko, ter podati vrednosti IDPR za 
posamezno litološko enoto (Slika 3).  
 
Podrobneje sta analitični postopek opisala Prestor in Meglič (2006). 
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Slika 3: Porazdelitev vrednosti indeksa IDPR. 
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2.1.2 Vodonosni sistemi 
 
Za razmejitev vodonosnih sistemov kot osnovnih elementov vodnih teles podzemne 
vode je bila kot okvir uporabljena razvrstitev bilančnih enot za oceno bilančnih rezerv 
podzemnih vod R Slovenije. Te enote so bile v preteklih letih že uporabljane za popis 
bilančnih zalog (zadnjič v letu 1995). Njihova osnovna razdelitev se je nanašala delno 
na hidrografsko, delno pa na regijsko opredeljena ozemlja. Enote so bile prilagojene 
takratnim območnim vodnim izpostavam (skupnostim), to je upravnim enotam.  
 
Slovensko ozemlje je bilo tako v preteklih letih za potrebe ocenjevanja bilančnih 
rezerv podzemne vode razdeljeno na več hidrogeoloških bilančnih enot (Preglednica 
6). Določeni sta bili dve glavni regiji (Jadranska in Črnomorska), 5 glavnih bilančnih 
enot in 6 podenot. V okviru vsake take bilančne enote ali podenote je bil določen vsaj 
en ali pa tudi več vodonosnih sistemov in sicer ločeno za medzrnski ali kraško in 
razpoklinski tip poroznosti. 
 

Preglednica 6: Hidrogeološke bilančne enote. 

JADRANSKA REGIJA 
A  Porečje Soče 
B  Obalno-Kraška regija 

ČRNOMORSKA REGIJA 
C  Porečje Save (celotno) 
 C1 Gorenjska regija 
 C2 Porečje Ljubljanica-Sava 
 C3 Dolenjska regija 
 C4 Savinja-Sotla 
D  Porečje Drave in Mure 
 D1 Porečje Drave 
 D2 Porečje Mure 
E  Porečje Kolpe 

  
Na ta način določene enote, ki so prvenstveno služile ocenjevanju zalog vode kot 
mineralne surovine v skladu z jugoslovanskim zakonom o evidentiranju mineralnih 
surovin, so bile uporabljene tudi za okvirni pregledni opis kakovostnega in 
količinskega stanja vode v teh enotah ter tudi za opis glavnih pritiskov (to je 
ogroženosti) in splošnih usmeritev v smislu upravljanja.  
 
Medtem, ko je bilo za mineralne surovine, ki se pridobivajo z rudarskimi deli, običajno 
obravnavanje po rudnih telesih in uporaba pojma »rudno telo«, pa za podzemno 
vodo nikoli ni bil uporabljan pojem »vodno telo«. Pojem vodno telo, ki ga uporablja 
Vodna direktiva, ja za naše razmere nov pojem, ki pa je s praktičnega stališča 
dejansko že obstajal, podobno kot tudi v drugih državah. 
 
Z Vodno direktivo se v obravnavanje vodnega okolja vpeljuje poenoten pristop v 
smislu ugotavljanja stanja celotnega evropskega vodnega telesa ter zagotavljanja 

Geološki zavod Slovenije - GeoZS   Stran 15 



NACIONALNA BAZA HIDROGEOLOŠKIH PODATKOV ZA OPREDELITEV VTPodV 2005 

okoljskih ciljev, po katerih naj bi celotno evropsko vodno telo doseglo dobro stanje 
najkasneje do leta 2027. Vsaka država članica naj bi glede na svoje specifične 
razmere po svoje prispevala k dosegi okoljskih ciljev svojega vodnega telesa, zaradi 
česar so lahko pristopi k njihovemu uresničevanju različni. Specifične razmere pri tem 
niso mišljene le kot naravne razmere, pač pa tudi vse druge posebnosti države še 
zlasti pa ekonomske in socialne razmere. Voda kot naravni pojav dejansko ne pozna 
političnih mej. V prihodnosti, ko naj bi bile ekonomske in socialne razmere bolj 
primerljive, naj bi se, v skladu z Vodno direktivo, vsa vodna telesa obravnavala 
neodvisno od političnih mej v Evropski skupnosti, to je po posameznih povodjih, ki 
lahko prečkajo tudi več različnih držav.  
 
Že za opredelitev mej med posameznimi vodnimi telesi podzemne vode so danes med 
evropskimi državami v uporabi dokaj različni pristopi. Namen iskanja različnih 
pristopov je čim izvedljivejša in učinkovita določitev stanja podzemnih vod v državi 
članici in zagotovitev ustreznega učinkovitega nadzora tudi nad nadaljnjim razvojem 
stanja podzemnih vod.  
 
Nekateri pristopi so usmerjeni k povsem podrobnem razmejevanju posameznih 
vodnih teles na ravni posameznih zajetij, skupine zajetij ali posameznih habitatov. 
Velikosti tako določenih teles podzemne vode so lahko le do nekaj kvadratnih 
kilometrov. Če upoštevamo, da je pomembno že tisto telo podzemne vode, ki 
omogoča oskrbo vsaj 50 ljudi (0,116 l/s), je v primeru visoko izdatnega vodonosnika 
in povprečnih slovenskih razmer površina takega vodnega telesa lahko le 1 Ha (0,01 
km2). Tako vodno telo seveda ne predstavlja praktično ničesar v nekem povodju, kaj 
šele v vodnem območju ali celotnem evropskem vodnem telesu. Predstavlja pa lahko 
zelo veliko na lokalni ravni, to je na ravni občine ali krajevne skupnosti. 
 
Drugi skrajni pristop je usmerjen v obravnavanje zelo velikih vodnih teles podzemne 
vode, ki zajemajo ozemlja velikosti celotnega povodja. Pri takem pristopu se lahko 
zabrišejo posamezne pomembne značilnosti naravnega sistema ter s tem zmanjša 
preglednost in učinkovitost zaščitnih ukrepov in monitoringa. Obravnavanje 
posameznih vodnih teles na lokalni ravni do združevanja lokalnih teles na regionalni 
in na državni ravni je torej predmet doseganja in zagotavljanja učinkovitosti 
upravljanja virov podzemne vode.  
 
Pri idealnem poznavanju hidrogeoloških razmer bi bilo vsako vodno telo podzemne 
vode razmejeno točno po svojih hidravličnih mejah. Poznavanje točnejših hidravličnih 
mej je velikokrat zelo omejeno, zaradi tega je natančnost določanja mej posameznih 
teles podzemne vode lahko zelo nizka. Nekateri pristopi k določanju mej teles 
podzemne vode uporabljajo enostavno kar površinsko razvodnico. Tak pristop je 
praktičen s stališča ocene bilanca, vendar pa lahko da realne rezultate ocene 
količinskega in kakovostnega stanja le v primeru slabo ali zelo slabo prepustnih 
geoloških plasti. Druga skrajnost je določitev meje telesa podzemne vode po litološki 
meji na površini. Tak pristop je bolj ali manj primeren le za nanose kvartarne starosti 
pri veliki razliki v transmisivnosti z okoliškimi geološkimi plastmi. 
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Kot osnovno vodilo za razmejitev vodonosnih sistemov je bil pri nas uporabiljen 
francoski pristop razmejevanja posameznih teles podzemnih vod, prilagojen našim 
geološkim in hidrogeološkim razmeram. Po tem pristopu razmejimo posamezne 
vodonosne sisteme, oziroma telesa podzemnih vod v odvisnosti od tipa vodonosnega 
sistema in glede na trenutno poznavanje njegovih hidravličnih mej. 
 
V nadaljevanju so predstavljeni osnovni hidrogeološki tipi vodonosnih sistemov in 
načini njihovega razmejevanja. Meje sledijo ali se približujejo hidrodinamskim mejam. 
Pri tem je potrebno povedati, da so vodonosni sistemi lahko omejeni kot: 
 

- enoten vodonosnik,  
- sistem povezanih vodonosnikov ali  
- skupina bolj ali manj nepovezanih vodonosnikov. 

 
Gre za naslednje tipe vodonosnih sistemov: 
 

(1) Vodonosni sistemi v prevladujočih nealuvialnih sedimentih 
(2) Vodonosni sistemi v aluvialnih sedimentih 
(3) Raznovrstni hidravlični vodonosni sistemi značilni za hribovita močno nagubana 

območja 
(4) Vodonosni sistemi v geoloških plasteh podlage 
(5) Slabo prepustni vodonosni sistemi z lokalno omejenimi vodonosniki. 

 
 
(1) - VODONOSNI SISTEMI V PREVLADUJOČIH NEALUVIALNIH 
SEDIMENTIH 
 
Definicija: 

o Plasti nealuvialnih sedimentov, regionalnih razsežnosti, ki zajemajo enoplastni 
ali več plastni sistem vodonosnikov s tesno hidravlično povezavo (na primer 
peščeni nanosi terciarne starosti). 

o Gre lahko za zaprte ali odprte vodonosnike ali delno zaprte in delno odprte 
vodonosnike. 

o V splošnem so to plasti z medzrnsko poroznostjo, včasih pa zajemajo tudi 
zakrasele predele (na primer karbonatne konglomeratne plasti oligocenske 
starosti, litotamnijski apnenci, ipd.). 

 
Opombe:  
Taka vodna telesa so v glavnem določena v velikih sedimentnih bazenih, brez ali z 
majhnim vplivom tektonike in v določenih metamorfnih kamninah s podobnimi 
hidravličnimi značilnostmi. 
 
Razmejitev: 

1) razmejitev med zaprtimi in odprtimi deli vodonosnika (Slika 4, Slika 5) 
a. določitev tipa glede na prevladujoč delež vodonosnika 
b. ločitev posebej zaprtih in posebej odprtih delov 

2) bočna razmejitev odprtih delov vodonosnika 
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a. po prispevnih zaledjih velikih dotokov, če so doprinosi simetrični; glede 
na razpoložljive podatke so to naslednje meje: 

i. meja hidrogeološkega bazena: piezometrični greben, če je dovolj 
poznan in stabilen v času ali območje drenaže poznane iz 
sledilnih poskusov v kraških območjih 

ii. meja hidrografskega ali topografskega bazena: topografski 
bazen, če je meja hidrogeološkega bazena slabo poznana, 
vendar predpostavljamo, da je stabilna 

b. po polprispevnih zaledjih (med piezometričnim grebenom in površinskim 
tokom) če so doprinosi nesimetrični in je piezometrični greben stabilen 

c. po medrečju, če je piezometrični greben nestabilen v času in če je 
površinski tok hidravlična meja (Slika 6) 

3) meje razširjenosti zaprtega dela vodonosnika (Slika 4, Slika 5) 
a. meje gorvodno in dolvodno  

i. hidravlično gorvodno vzamemo mejo pokritosti 
ii. hidravlično dolvodno vzamemo mejo dovolj velikega potenciala 

b. lateralne meje: v primeru združenega odprtega in zaprtega tipa bomo 
sledili bočnim mejam zaprtega tipa 

i. če razpolagamo s piezometrično karto: po tokovnicah, ki se 
nahajajo v podaljšku bočnih mej odprtega dela 

ii. če ne razpolagamo s piezometrično karto: po strokovni presoji. 
 
 
 
(2) - VODONOSNI SISTEMI V ALUVIALNIH SEDIMENTIH 
 
Definicija: 
Ti vodonosniki se od vodonosnikov v poplavno zajezitvenih sedimentih razlikujejo po 
specifični litološki sestavi, njihova obvezna značilnosti pa je v splošnem močna 
povezanost s površinskimi vodami (na primer Dravsko, Ljubljansko in druga podobna 
polja).  
Gre za naslednje bistvene značilnosti: 

o v splošnem bistveno različna prepustnost od »zajezenih« sedimentov, 
o in/ali včasih bistveno različna kemijska sestava od »zajezenih« sedimentov, 
o in/ali včasih neznačilno različna prepustnost od »zajezenih« sedimentov 

vendar s predeli s pomembnimi odvzemi podzemne vode (za pitno vodo, 
namakanje in industrijo) dovzetnimi za značilne vplive na gladino podzemne 
vode ter dejanske in pričakovane pretoke (in torej na ekosisteme). 

 
Opombe: 
Gledano v celoti gre le za podzemne vode, ki imajo močno povezavo s površinskimi 
vodami, ki pa je lahko spremenljiva v času in prostoru. 
 
Sistemi aluvialnih vodonosnikov se lahko delijo v tri razrede (Slika 7, Slika 8, Slika 9): 

- podzemne vode v aluvialnih sedimentih v pravem pomenu besede, 
- podzemne vode v nanosih: to je primer starih teras, kjer se vode pretakajo iz 

ene v drugo in napajajo aluvialni vodonosnik in so tam tudi v neposredni 
povezavi s površinskimi vodami,  
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- podzemne vode enakega tipa kot spodaj ležeče, to je primer recentnih 
aluvijev, ki ne odgovarjajo siceršnjim definicijam aluvialnih podzemnih vod 
in/ali podzemnih vod v starih terasah 

 
Razmejitev: 
Podzemna voda v aluvialnih naplavinah je vzdolžno omejena po glavnem površinskem 
toku in njegovih pritokih; na območju dovolj razvitih aluvijev. 
 
Razmejitev opravimo z uporabo kombinacije naslednjih različnih kriterijev: 

- raba tal, 
- sotočja z velikimi pritoki, 
- velikost (širina večja od 200 m, debelina), 
- in/ali prisotnost izkoristljivih prodov (ekonomsko), 
- in/ali obstoj izkoristljivega vodnega vira (pomemben vendar ne absoluten 

kriterij 10m3/d). 
 
Te podzemne vode so bočno omejene na aluvije v neposredni povezavi s 
površinskimi tokovi. 
 
V vzdolžni smeri so lahko ti sistemi prekinjeni. 
 
Razrezi v vzdolžni smeri so lahko narejeni: 

- z velikimi pritoki, 
- s predeli z močnimi interesi (strateški interesi, ekonomskimi inetresi, visoko 

ogroženostjo, ipd.)  
 
 
 
(3) - RAZNOVRSTNI HIDRAVLIČNI VODONOSNI SISTEMI ZNAČILNI ZA 
HRIBOVITA MOČNO NAGUBANA OBMOČJA 
 
Definicija: 
Taka območja so pogosto oblikovana z mlajšo tektoniko. Sestavljena so iz 
menjavanja vodonosnih in neprepustnih plasti v zelo spremenljivih debelinah in 
obsegu, pogosto slabo poznanem. Značilno je hitro spreminjanje debelin in litologije v 
povezavi s tektonskimi vplivi, značilnimi za hribovita območja (območje Alp in 
podobna območja). 
 
Opombe: 
Podzemne vode v takih okoljih so v splošnem regionalnega obsega. 
Podzemne vode v plasteh v podlagi in v glavnih predelih sedimentnega tipa vključeni 
v take sisteme morajo biti prepoznani kot posebni vodonosni sistemi v odvisnosti od 
tipa podlage ali sedimentnih plasti, če so podvrženi pomembnim pritiskom ali 
pomembnim dotokom (Slika 8). 
 
Razmejitev: 
Razmejitev opravimo s križanjem velikih lito-strukturnih enot in mej velikih 
hidrografskih bazenov in/ali, če so tokovi nesimetrični, z velikimi površinskimi tokovi 
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(medrečne meje). Razrez z upoštevanjem tega pravila mora pripeljati do obsega 
telesa podzemne vode kompatibilnega z merilom lokalne uprave. 
 
 
(4) – VODONOSNI SISTEMI V GEOLOŠKIH PLASTEH PODLAGE 
 
Definicija: 
Podzemna voda iz geoloških plasti podlage je razpoznavna po posebni litologiji, za 
katero je značilen spremenljiv horizont podzemne vode, nezvezen, nastopajoč v 
razpokanih plasteh z nediferenciirano litologijo sestavljajoč v splošnem prepusten 
horizont vendar z zelo spremenljivo prepustnostjo (na primer vulkanoklastične, 
magmatske in metamorfne kamnine). 
 
Opombe: 
Površinski tokovi prevladujejo v primerjavi s podzemnimi. 
 
Podzemne vode, ki imajo drugačno litologijo od podlage vendar hidravlične 
značilnosti razpoklinskega okolja se prištevajo v podlago. 
 
Obratno so določeni deli podlage vključujoč zlasti starejše karbonatne formacije lahko 
uvrščene  v druge tipe vod s podobnimi hidravličnimi značilnostmi. 
 
Razmejitev: 
Razmejitev opravimo po mejah hidrografskega bazena. V splošnem se polji 
podzemnih in površinskih tokov prekrivata, pri čemer je napaka na robovih majhna. 
 
Z namenom imeti telo podzemne vode značilne velikosti se pripadajoče bazene z isto 
problematiko v smislu ogroženosti združi v okviru istega vodnega telesa. Združevanje 
teh sistemov je torej po definiciji samoumevno. 
 
Meje razreza lahko lokalno ustrezajo shemi upravljanja vodnih virov. 
 
Podzemne vode v globokem razpoklinskem vodonosniku podlage ni nujno deliti na 
posamezne sisteme, tudi če je razdeljena med dva bazena ali med različna vodna 
območja. 
 
Na območjih mladih gorstev (Alpe) se masivi podlage prepoznajo na poseben način v 
odnosu z močno nagubanimi masivi, če obstajajo pomembni ineteresi (termalna 
voda, pitna voda). 
 
 
(5) - SLABO PREPUSTNI VODONOSNI SISTEMI Z LOKALNO OMEJENIMI 
VODONOSNIKI 
 
Definicija: 
Gre za podzemne vode v sedimentnih formacijah z malo ali brez vodonosnikov. V 
glavnem se nahajajo majhne omejene vodonosnike, raztresene in s pogosto slabo 
poznanimi mejami (na primer fliš terciarne starosti). 
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Opombe: 
Po definiciji gre za združene posamezne vodonosnike v slabo prepustnih formacijah. 
Ta tip podzemne vode predvideva obravnavanje posameznih majhnih vodonosnikov z 
značilnimi pretoki 10m3/d ali oskrba 50 ljudi. Za ta tip podzemne vode so lahko ukrepi 
upravljanja omejeni samo na vodonosne cone. 
 
Razmejitev: 
Obris tega tipa podzemnih vod odgovarja obrisu hidrogeološke enote na površini. 
 
V velikih sedimentnih bazenih lahko obris teh enot, če je to zanimivo s stališča 
upravljanja, razdelimo lateralno na več teles značilne velikosti po mejah prispevnih 
zaledij in/ali medrečjih. 
 
 
 
 

     
 

Slika 4: Primer razmejevanja teles podzemne vode glede na hidrodinamske pogoje. 
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Slika 5: Primer razmejitve telesa podzemne vode v različnih hidrodinamskih pogojih in 
različnih globinah. 

 
 
 

               
 

Slika 6: Primer razmejitve telesa podzemne vode po lokalnih erozijskih bazah. 
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Slika 7: Shematski prikaz različne hidravlične povezanosti med površinskim tokom in 
podzemno vodo: 

a) vodonosnik napaja površinsko vodo; 
b) površinska voda napaja vodonosnik; 
c) struga je kolmatirana in ni neposredno hidravlične povezave med tokoma. 
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Slika 8: Prikaz razlike razmejevanja teles podzemne vode v primeru različnih sistemov 
vodonosnikov. 
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Slika 9: Primer osnovnega razmejevanja teles podzemne vode v aluvialnih sedimentih 
in rečnih terasah. 

 
 
 
 
Označevanje vodonosnih sistemov 
 
Glavne vodonosne sisteme smo označili z zaporednimi številkami od 1 do 29. 
Zaporedna številka se nahaja v petmestni šifri vsakega vodonosnika in sicer zavzema 
drugo in tretje mesto šifre. Na primer: 
 
42811 Apaško polje 

 
- ki ima številko vodonosnega sistema 28, kar je številka vodonosnega sistema 

Mure. 
 
Prva številka v šifri vodonosnika je številka povodja/porečja. Na primer: 
 
42811 Apaško polje 

 
- kjer je »4« številka porečja Mure. 

 
Zadnji dve številki (četrta in peta) v šifri predstavljata zaporedno številko vodonosnika 
v vodonosnem sistemu. Na primer: 
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42811 Apaško polje 

 
- kjer je »11« številka vodonosnika Apaškega polja v vodonosnem sistemu 

Mure. Pri tem so številke od 10 do 19 namenjene aluvijalnim vodonosnikom, 
številke od 20 do 99 pa drugim tipom vodonosnikov. 

 
 
 

2.1.3 Vodna telesa podzemne vode 
 
 
Označevanje vodnih teles podzemne vode (VTPodV) 
 
V tem času še ni razvito bolj zahtevno označevanje teles podzemne vode, ki bi se v 
čim večji meri poenotilo za različna področja narave in naravnih virov. Razvoj 
poenotenja podatkovnih sistemov je dejansko v teku zato smo za sedaj uporabili 
način označevanja, ki naj bi bil vsaj okvirno usklajen s sistemom označevanja 
površinskih vodnih teles.  
 
Oznaka vodnega telesa podzemne vode je sestavljena iz kratice in številčne oznake 
(šifre). Kratici VTPodV (Vodno Telo Podzemne Vode) sledi štirimestno število. 
Posamezne številke v petmestnem številu pomenijo naslednje: 
 
VTPodV 1001 
 
Prva številka (1 do 5) označuje admnistrativno povodje ali porečje (brez Kolpe), ki mu 
(vsaj v pretežnem deležu) pripada vodno telo podzemne vode: 
 
1 – Porečje Save 
2 – Porečje Drave 
3 – Porečje Mure 
4 – Povodje Jadranskih rek 
5 – Povodje Soče 
 
VTPodV 1001 
 
Zadnje tri številke (001, 002, 003,…) predstavljajo zaporedno številko vodnega telesa 
podzemne vode v svoji kategoriji. 
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2.2 Ocena obremenitev na vodna telesa podzemne vode 

 
2.2.1 Obremenitve na kakovost podzemne vode 

 
Razpršeni viri 
 
Obremenitve in vplive obremenitev iz razpršenih virov smo ocenili za kmetijske 
površine in aglomeracije. 
 
Ocenjevanje in modeliranje vplivov obremenitev iz kmetijskih površin smo opravili na 
podlagi podatkov rabe tal CLC 2001 in MKGP 2005. 
 
Točkovni viri, linijski viri 
 
Za oceno obremenitev iz točkovnih in linijskih virov smo uporabili naslednje 
podatkovne sloje: 

• Urbanizacija (podatkovni niz aglomeracija in gostota prebivalcev), 
o aglomeracija s kanalizacijo in čistilno napravo 
o aglomeracija brez kanalizacije in čistilne naprave 

• Ceste, 
• Odlagališča in 
• IPPC zavezanci. 

 
Modeliranje vplivov obremenitev na podlagi podatkov rabe tal CLC 2001  
 
Pri modeliranju s podlago CLC2001 so bile naslednje vrednosti obremenitev: 
 

Preglednica 7: Ocena obremenitev vodnega telesa podzemnih voda z dušikom iz 
razpršenih virov onesnaževanja. 

 CLC2000 

N 
(kg/Ha/pre

b) 
N 

(kg/Ha) 

NO3  
(mg 

NO3/l) 
Prodor v 
vodo (%)

Privzete 
dodatne 
vrednosti 

2.1 Njivske površine  / 100  /  /  / 
2.2.1 Vinogradi  / 84  /  /  / 

2.2.2 
Sadovnjaki in nasadi 
jagodičja  / 20  /  /  / 

2.3.1 Pašniki  / 5  /  /  / 
2.4 Mešane kmetijske površine  / 64 /   /   /  
Lerner Urbanizacija /    /   /   /   /  

  
Aglomeracije brez 
kanalizacije 2,19  /  30 100,00% 200 l/dan/preb.

  Aglomeracije s kanalizacijo 0,5475  /  30 25,00%  /  
Lerner&Wakida Avtoceste in ceste  / 3,2-4,6  /  / /  
  Avtoceste  / 4,6  /  / Širina 30 m 
  Hitre ceste  / 4  /  / Širina 15 m 
  Ostale ceste  / 3,2  /  / Širina 7 m 
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Modeliranje vplivov obremenitev na podlagi podatkov rabe tal MKGP 2005 
 
Za potrebe točnejšega ugotavljanja obremenitev na vodna telesa podzemne vode so 
bile izdelane karte presežka dušika in fosforja, ter porabe pesticidov v Sloveniji na 
podlagi rabe tal po MKGP 2005. Pri izdelavi so bili uporabljeni standardni postopki, ki 
se izvajajo v GIS okolju. Izdelava modela kart je potekala v sledečih stopnjah: 

• zbiranje digitalnih podatkov, 
• ugotavljanje kakovosti, 
• priprava digitalnih podatkov za analizo, 
• rasterizacija informacijskih slojev, 
• modeliranje v GIS okolju in izdelava karte presežkov dušika, 
• modeliranje v GIS okolju in izdelava karte presežkov fosforja, 
• modeliranje v GIS okolju in izdelava karte porabe pesticidov. 

 
V izdelavi so bili uporabljeni naslednji podatki:  

• Matrika presežkov dušika in fosforja v kg/ha (Inštitut za vode Republike 
Slovenije, 2006), za posamezen tip kmetijskega zemljišča, ki pa se spreminjajo 
tudi glede na hidrografsko območje; 

• Digitalni geografski informacijski sloj dejanske rabe kmetijski zemljišč oziroma 
MKGP 2005 (v nadaljevanju MKGP), le z uporabo nivoja kmetijska zemljišča, ki 
so v Preglednici (Preglednica 8). 

 
Za modeliranje vplivov obremenitev iz aglomeracij so bile uporabljene vrednosti za: 

• dušik:  4,7 kg/leto/PE – (25% te vrednosti za aglomeracije s čistilno napravo) 
• fofor: 1,02 kg/leto/PE - (25% te vrednosti za aglomeracije s čistilno napravo). 

 
Pri modeliranju vplivov obremenitev zaradi presežkov dušika je bila uporabljena 
korekcija nitrata v vodi na podlagi korelacije z rezultati državnega monitoringa. 
 

KORELACIJA MED OCENJENIMI IN IZMERJENIMI VSEBNOSTMI NITRATOV
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Slika 10: Korelacija med ocenjenimi in izmerjenimi vsebnostmi nitratov. 
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Preglednica 8: Šifrant MKGP (2005). 

 Nivo Šifra 
  
1. Kmetijska zemljišča  
 1100  Njive in vrtovi 
 1130  Začasni travniki 
 1160  Hmeljišča 
 1211  Vinogradi 
 1221  Intenzivni sadovnjaki 
 1222  Ekstenzivni sadovnjaki 
 1230  Oljčni nasadi 
 1240  Ostali trajni nasadi 
 1300  Trajni travniki in pašniki 
 1321  Barjanski travniki 
 1410  Zemljišča v zaraščanju 
 1420  Plantaže gozdnega drevja 
 1500  Drevesa in grmičevje 
 1800  Kmetijske površine porasle z 

gozdnim drevjem 
2. Gozd   
 2000 Gozd  
3.  Pozidana in sorodna zemljišča  
 3000  Pozidana in sorodna zemljišča 
4.  Odprta zamočvirjena zemljišča  
 4100  Barje 
 4210  Trstičja 
 4220  Ostala zamočvirjena zemljišča 
5.  Suha odprta zemljišča s 
posebnim rastlinskim pokrovom 

 

 5000  Suha odprta zemljišča s 
posebnim rastlinskim pokrovom 

6.  Odprta zemljišča brez ali z 
nepomembnim rastlinskim 
pokrovom 

 

 6000  Odprta zemljišča brez ali z 
nepomembnim rastlinskim pokrovom 

7.  Vode  
 7000  Vode 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.2.1.1 Ocena naravnega ozadja in tipologije podzemne vode 
 
Naravano ozadje: 
 
Za oceno naravnega ozadja smo uporabili razpone statistično dobljenih vrednosti 
najbolj običajnih mikro in makroelementov (po projektu AQUITIP, Dematteis, 1998) 
za tipične geološke plasti, ki tvorijo vodonosnike tudi na slovenskem ozemlju. 
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Preglednica 9: Razpon najbolj pričakovanih vsebnosti parametrov v podzemnih vodah 
vzorčevanih na ozemlju Alp in Dinaridov. 

Prameter enota 10% 50% 90%

O2 mg/l 8,2 11,5 14,2
T °C 4,2 7,3 11,2

EP20 μS/cm 45 218 1282

EP25 μS/cm 53 246 1.429
Eh V 0,4 0,4 0,5
pH  6,4 7,2 7,7
Ca2+ mg/l 9,3 39,6 277,5
Cl- mg/l 0,2 0,7 8,5
F- mg/l 0 0,1 0,9

H4SiO4 mg/l 5,2 10,2 20,8

HCO3
- mg/l 24,4 128,1 319,9

K+ mg/l 0,3 0,9 2,8
Mg2+ mg/l 0,3 2,3 39,2
Na+ mg/l 0,8 1,9 5,9

NO3
- mg/l 0 0,9 8,7

SO4
2- mg/l 4,7 11,7 681

Sr mg/l 0,01 0,14 5,15
Al μg/l 0,3 3,5 28,7
As μg/l 0 0,3 13,5
B μg/l 1,9 10 34,8
Ba μg/l 0,9 11,8 52,8
Br μg/l 0,7 4,7 21
Cd μg/l 0 0,1 0,5
Co μg/l 0 0,1 0,4
Cr μg/l 0 0,3 1,4
Cu μg/l 0 0,5 4,1
Fe μg/l 0 1,9 21,3
Ge μg/l 0 0 0,9
I μg/l 0,7 9,1 50,1
La μg/l 0 0,1 0,2
Li μg/l 0,1 2,8 20
Mn μg/l 0,1 1 15,6
Mo μg/l 0,1 0,7 31,6
Ni μg/l 0,1 0,7 3,9
Pb μg/l 0 0,1 1
Rb μg/l 0,2 0,8 16,6
Sc μg/l 0 0,1 3
Se μg/l 0,1 0,1 0,1
Ti μg/l 0 0,2 0,6
U μg/l 0,1 0,7 20,5
V μg/l 0,1 0,4 0,8
W μg/l 0 0,2 5,9
Y μg/l 0,2 0,6 0,9
Zn μg/l 0 1,1 5,5
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Posebej so uporabljeni dobljeni razponi za naslednje tipe geoloških plasti: 
• molasni sedimenti,  
• fliš,  
• apnenec (karbonati) in  
• magmatske kamnine. 

 
Iz zgornje tabele je razvidno, da so vrednosti posameznih parametrov lahko močno 
spremenljive glede na geogene razmere. Za parameter kot je arzen lahko ugotovimo, 
da so najvišje vrednosti naravnega ozadja že lahko tudi višje od dovoljene meje. 
 
Pri načrtovanju ciljnih vrednosti moramo najprej ugotoviti ali bomo za določeno telo 
podzemne vode sledili načelu previdnosti ali pa je v naslednjem obdobju načrtovanja 
izvedljivo le kombinirano načelo varovanja.  
 
Ciljne vrednosti visokega kakovostnega stanja – načelo previdnosti 
 

• V primeru načrtovanja ukrepov po načelu previdnosti privzamemo kot 
izhodiščne (referenčne) vrednosti pričakovani razpon naravnega ozadja, ki je 
značilen za obravnavani vodonosni sistem, v katerem se nahaja telo podzemne 
vode.  

• Za načrtovanje dopustnih sprememb referenčne vrednosti si lahko pomagamo 
s privzetjem vrednosti relativnih občutljivosti, ki so predvidene za izdelavo 
analiz tveganja v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega 
območja (Ur.l. RS 64/2004 – 48.člen).  

• Na podlagi vrednosti relativnih občutljivosti lahko za posamezen parameter 
izračunamo sprejemljive spremembe referenčnega stanja.  

• Dobljeno vrednost sprejemljive spremembe prištejemo izhodiščnemu 
referenčnemu stanju.   

• Vsoto nato primerjamo s kritično in dovoljeno vrednostjo za vsak obravnavani 
parameter.  

• Če vsota ne presega kritične meje jo lahko privzamemo kot osnovo za 
opredelitev dejanske ciljne vrednosti.  

• Če je vsoto mnogo manjša od kritične vrednosti se je opredeliti ali je smiselno 
znižanje kritične meje glede na analizo stroškov in dobrobiti.   

• V primeru, da vsota presega obstoječo kritično mejo, moramo vrednost 
relativne občutljivosti zmanjšati.  

• v primeru varovanja po načelu previdnosti niso sprejemljivi vplivi onesnaževal, 
ki jih ne more biti v naravnem ozadju.  

• Za parametre, ki se lahko pojavljajo v naravnem ozadju, pa je bistveno določiti 
možni razpon njihovega pojavljanja, ki je značilno točno za obravnavani 
vodonosni sistem. 

 
Ciljne vrednosti po kombiniranem načelu varovanja 
 

• V primeru, ko so vplivi obremenitev v podzemni vodi že jasno izraženi in je v 
naslednjem časovnem roku zaradi ekonomskih in socialnih razlogov izvedljivo 
varovanje podzemne vode le po kombiniranem načelu, je potrebno določiti 
referenčne vrednosti onesnaževal na podlagi sedanjega stanja.  
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• Ciljne vrednosti lahko potem v praksi načrtujemo po enakem prej opisanem 

postopku. 
 

• Pri načrtovanju ciljnih vrednosti je v vsakem primeru, v skladu z Vodno 
direktivo, pomembno opredeliti tudi kritične in dovoljene vrednosti, ki jih lahko 
narekujejo ekosistemi odvisni od podzemnih vod in so lahko v določenih 
primerih nižje od mej določenih po Pravilniku o pitni vodi in Uredbi o kakovosti 
podzemne vode. 

 
Postopek je podrobneje opisan v poročilu Ocenjevanje stanja podzemnih voda s 
ciljem načrtovanja ukrepov za zaščito njihove kakovosti (Prestor, 2005). 
 
 
Tipologija vod 
 
Tipologija vod je podana z osnovnim opisom po Jaeckliju za 50-percentilne vrednosti 
naravnega ozadja za značilne geološke plasti po rezultatih projekta Aquityp: 
 

Preglednica 10: Značilni tipi vod za najpogostejše geološke plasti. 

Jäckli (1970)     

      

> 50 % Element 50,00% 100,00%   

20-50 % Element 20,00% 50,00%   

10-20 % (Element) 10,00% 20,00%   

      

Ime Molasa Apnenci Fliš Evaporiti Magmatske 

Ca2+ 75,99% 88,49% 87,91% 81,75% 87,02% 

Mg2+ 21,65% 9,31% 10,28% 17,41% 8,33% 

Na+ 2,00% 1,75% 1,42% 0,68% 3,64% 

K+ 0,36% 0,45% 0,38% 0,16% 1,01% 

Cl- 1,79% 1,79% 0,58% 0,37% 0,84% 

HCO3
- 92,85% 92,62% 92,76% 14,80% 88,85% 

SO4
2- 5,36% 5,59% 6,67% 84,83% 10,31% 

 Ca-Mg-HCO3 Ca-HCO3 Ca-(Mg)-HCO3 Ca-(Mg)-SO4-(HCO3) Ca-HCO3-(SO4) 
 
 
 

2.2.1.2 Občutljivost vodonosnikov na širjenje onesnaženja 
 
Za oceno občutljivosti vodonosnikov na širjenje onesnaženja smo izdelali karto 
ranljivosti. Na podlagi ranljivosti smo ocenili deleže ohranjenega onesnaževala do 
prodora onesnažene vode v omočeni del vodonosnika. 
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Izdelana karta ranljivosti (Slika 11) temelji predvsem na ocenjenih hitrostih 
pretakanja podzemne vode. Te hitrosti so ocenjene na izkustveno določenih 
vrednostih koeficienta prepustnosti in učinkovite poroznosti za posamezne 
litostratigrafske enote ter vrednostih hidravličnega gradienta, določenih na osnovi 
digitalnega modela višin. 
 
Stopnjo ranljivosti, določeno glede na hitrost toka podzemne vode oziroma na 
razdaljo, ki jo prepotuje v določenem času, prikazuje Preglednica 11. Vsakemu  
razredu smo pripisali in utež, ki pomeni (pri izračunu koncentracije nitratov v 
podzemni vodi) delež celotne koncentracije onesnaževala, ki se spere z infiltracijo do 
omočenega dela vodonosnika. Površinske deleže vodnih teles podzemnih vod z 
različno stopnjo ranljivosti prikazuje Preglednica 12. 
 
Postopek izdelave karte ranljivosti sta podrobneje opisala Prestor in Janža (2006). 
 

Preglednica 11: Razredi ranljivosti. 

Čas potovanja (leta) 

1 10 100 Hitrost (m/dan) 
 Najdaljša prepotovana razdalja (m) 

  
   

Ranljivost 
 

 
Utež 
 

0 - 0.0001 0.0365 0.365 3.65 1 Zelo nizka 0.1 
0.0001 - 0.001 0.365 3.65 36.5 2 Zelo nizka 0.25 

0.001 - 0.01 3.65 36.5 365 3 Nizka 0.5 
0.01 - 0.1 36.5 365 3650 4 Srednja 0.7 

0.1 - 1 365 3650 36500 5 Visoka 0.8 
1 - 10 3650 36500 365000 6 Zelo visoka 0.9 
> 10  > 3650 > 36500 > 365000  7 Izredno visoka 1 

 
Slika 11: Karta ranljivosti podzemne vode. 
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Preglednica 12: Površinski deleži vodnih teles podzemnih vod z različno stopnjo 
ranljivosti. 

STOPNJA RANLJIVOSTI 
1 2 3 4 5 6 7 

ID VTpodV Zelo nizka
Zelo 
nizka Nizka Srednja Visoka 

Zelo 
visoka 

Izredno 
visoka 

1001 0.03 0.12 0.07 0.05 0.03 0.22 0.48 
1002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.35 0.52 
1003 0.00 0.02 0.02 0.04 0.09 0.13 0.69 
1004 0.00 0.00 0.02 0.01 0.05 0.25 0.66 
1005 0.00 0.00 0.07 0.03 0.15 0.29 0.46 
1006 0.00 0.00 0.05 0.10 0.18 0.20 0.48 
1007 0.00 0.00 0.03 0.20 0.13 0.42 0.23 
1008 0.00 0.00 0.03 0.26 0.16 0.39 0.15 
1009 0.00 0.01 0.17 0.22 0.22 0.29 0.09 
1010 0.00 0.00 0.01 0.05 0.05 0.42 0.48 
1011 0.00 0.02 0.01 0.05 0.07 0.51 0.33 
3012 0.00 0.07 0.04 0.00 0.05 0.11 0.73 
3013 0.00 0.01 0.60 0.22 0.07 0.02 0.08 
3014 0.00 0.09 0.06 0.37 0.19 0.22 0.06 
3015 0.00 0.04 0.14 0.23 0.17 0.36 0.07 
4016 0.07 0.08 0.01 0.00 0.07 0.04 0.74 
4017 0.00 0.17 0.17 0.15 0.18 0.20 0.13 
4018 0.00 0.01 0.02 0.13 0.07 0.49 0.28 
5019 0.00 0.00 0.01 0.31 0.05 0.22 0.41 
6020 0.00 0.00 0.00 0.03 0.13 0.21 0.63 
6021 0.00 0.00 0.01 0.15 0.14 0.32 0.38 

 
 

2.2.2 Obremenitve na količino in režim podzemnih vod 
 

2.2.2.1 Ocena potenciala zalog podzemne vode 
 
Oceno potenciala vodnega vira izvedemo na podlagi razpoložljivih podatkov o pogojih 
razvoja zajetja (Preglednica 13). Osnovni podatki, ki jih lahko regionaliziramo za 
območje Slovenije, so podatki o obnavljanju podzemne vode ali infiltraciji 
(=razpoložljivost) in o izdatnosti vodonosnika, oziroma izkoristljivosti obnovljivih zalog 
glede na tip vodonosnika (=izkoristljivost).  
 
Pri oceni potenciala vodnega vira na podlagi omenjenih parametrov razvoja zajetja 
zanemarimo dosegljivost podzemne vode ter hkrati privzamemo, da so vse podzemne 
vode enako primerne za uporabo ter, da je enaka tudi zahtevnost njihovega 
ohranjanja. 
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Preglednica 13: Potencial vira podzemne vode. 

 
 
Potencial virov podzemne vode smo ocenili kot produkt infiltracije (=obnavljanje) in 
privzetega  koeficienta izkoristljivosti (=izkoristljivost).  
 
Ocena obnavljanja (infiltracije) 
 
Za oceno višine infiltracije in površinskega odtoka smo uporabili Kennessyevo 
metodologijo, ki jo je opisal Barazzuoli et al. (1986). Postopek smo izvedli v GIS 
okolju s programskim paketom ArcView. Uporabili smo naslednje prostorske podatke 
(informacijske sloje):  

- povprečne letne padavine (obdobje 1961-1990) (Zupančič, 1995); 
- povprečne letne temperature (obdobje 1961-1990) (Cegnar, 1995); 
- karto pokrovnosti in rabe tal CORINE Land Cover (Hočevar et al., 2001); 
- litostratigrafsko karto Slovenije (Buser, v tisku); 
- digitalni model višin (ZRC SAZU & Mobitel, d. d., 2000). 

 
Rezultat uporabljene metodologije, ki sta jo podrobneje opisala Prestor in Janža 
(2006), je karta prostorske porazdelitve višine infiltracije (Slika 12). 
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Slika 12: Porazdelitev infiltracije. 

 
 

Koeficient izkoristljivosti  
 
Koeficient izkoristljivosti smo določili na podlagi lastnosti vodonosnikov (Preglednica 
14). Preglednica 15 prikazuje povprečne vrednosti koeficienta izkoristljivosti za vodna 
telesa podzemnih vod. 
 
 

Preglednica 14: Vrednosti koeficienta izkoristljivosti. 
Šifrant 
IAH Opis vodonosnikov 

Koeficient 
izkoristljivosti 

1.1 Obširni in srednje do visoko izdatni vodonosniki 0.7 

1.2 
Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni 
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki 0.2 

2.1 Obširni in visoko do srednje izdatni vodonosniki 0.4 

2.2 
Lokalni ali nezvezni izdatni vodonosniki ali obširni 
vendar nizko do srednje izdatni vodonosniki 0.1 

3.1 
Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri 
podzemne vode 0.01 

3.1.1. 
Manjši vodonosniki z lokalnimi in omejenimi viri 
podzemne vode 0.01 

3.2 Plasti dejansko brez virov podzemne vode 0 

3.3 
Kjer obsežen vodonosnik leži takoj pod tankim 
pokrovom 0.01 
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Preglednica 15: Povprečne vrednosti koeficienta izkoristljivosti za vodna telesa 
podzemnih vod. 

ID VTpodV 

POVPREČNA 
VREDNOST KOEFICIENTA 

IZKORISTLJIVOSTI 
1001 0.42 
1002 0.55 
1003 0.62 
1004 0.16 
1005 0.11 
1006 0.12 
1007 0.10 
1008 0.11 
1009 0.07 
1010 0.15 
1011 0.13 
3012 0.60 
3013 0.04 
3014 0.06 
3015 0.06 
4016 0.56 
4017 0.05 
4018 0.17 
5019 0.06 
6020 0.12 
6021 0.12 
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2.3 Ocena stanja in tveganja 
 
V okviru postopka določanja stanja telesa podzemne vode je potrebno določiti najprej 
reprezentativnost posamezne monitoring točke in njeno utež pri določanju skupnega 
stanja celotnega telesa podzemne vode. 
 

2.3.1 Kemijsko stanje  
 
Obremenitve, ki vplivajo na kakovost vodnih teles podzemnih voda iz razpršenih virov 
onesnaževanja: 
 
Pomembne obremenitve, ki vplivajo na kakovost podzemne vode izhajajo iz 
razpršenih virov onesnaževanja, bodisi iz kmetijske dejavnosti ali dejavnosti, ki se 
dogajajo v urbanem okolju. V urbanem okolju prihaja do vnosov škodljivih snovi v 
podzemno vodo iz nestanovanjskih stavb, industrijskih ter obrtnih naprav, komunalne 
in prometne infrastrukture ter v manjši meri iz stanovanjskih stavb in drugih površin.  
 
Stopnja pričakovanih obremenitev, ki jim bo izpostavljeno vodno telo podzemne 
vode, je bila ocenjena s seštevanjem deležev površine območij s kmetijsko 
dejavnostjo ter urbanih območij. Deleži so bili izračunani z uporabo karte pokrovnosti 
in rabe tal CORINE Land Cover (v nadaljevanju: CLC). Ocena stopnje obremenitve je 
torej izražena z odstotnim deležem obremenjenih površin glede na celotno površino 
vodnega telesa podzemne vode. 
 
Obremenitve, ki vplivajo na kakovost vodnih teles podzemnih voda iz točkovnih virov 
onesnaževanja: 
 
Obremenitve, ki vplivajo na kakovost vodnih teles podzemnih voda iz točkovnih virov 
onesnaževanja izhajajo iz točk kot so izpusti odpadnih voda v tla, izcedne vode iz 
odlagališč odpadkov in iz točkovnih izpustov iz prometnic. Pravne podlage za 
vzpostavitev monitoringa tovrstnega obremenjevanja so uveljavljene, dejanski 
monitoring pa se je šele začel vzpostavljati, zato danes še ni na voljo podatkov za 
vrednotenje tovrstnih obremenitev. Ne glede na to, da ni na razpolago zadostnih in 
celovitih podatkov za ovrednotenje stalnega obremenjevanja vodnih teles podzemne 
vode, se je pri oceni obremenitev teles podzemne vode iz točkovnih virov 
onesnaževanja izhajalo iz predpostavke, da so točkovne obremenitve razmeroma 
majhne v primerjavi z obremenitvami iz razpršenih virov onesnaževanja. 
 
Iz pregleda točkovnih obremenitev izhaja, da je za oceno stopnje pričakovane 
obremenitve na kakovost vodnih teles podzemnih voda najznačilnejša gostota 
točkovnih izpustov iz cest. Tako se izkazuje, da so pričakovane pomembnejše 
obremenitve na območjih z gostoto cest večjo od 0,5 km-1, majhne do zanemarljive 
obremenitve pa na območjih z gostoto cest manjšo od 0,3 km-1 (povprečje Slovenije  
0,32 km-1). V analizi so bili upoštevani točkovni izpusti iz  avtocest, hitrih cest, 
regionalnih cest in glavnih cest. 
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Izhodišča 
 
WFD v členu 2.4.5. Aneksa 5 zahteva, da se »pri ocenjevanju kemijskega stanja 
rezultati s posameznih merilnih mest v telesu podzemne vode združijo za telo kot 
celoto«. Iz tega sledi, da moramo oceniti koncentracijo nekega kemijskega 
parametra v celotnem volumnu vodnega telesa, torej kot če bi vso vodo iz 
vodnega telesa homogenizirali ter odvzeli reprezentativni vzorec vode.  
 
Problem je v tem, da običajno nimamo na voljo enakomerne mreže vzorčnih mest 
preko celotnega vodnega telesa, ampak imamo na določenih območjih bolj gosto 
mrežo z večjim številom vzorčnih mest, drugje pa je lahko na velikem delu 
vodonosnika le eno vzorčno mesto. Če hočemo v takšnem primeru dobiti korekten 
rezultat, moramo pri izračunu statusa – reprezentativne koncentracije upoštevati tudi 
volumen vodnega telesa, ki ga predstavlja posamezno vzorčno mesto. Rezultate 
analiz na posameznem opazovalnem mestu moramo torej utežiti z 
reprezentativnim volumnom vodonosnika, ki ga to vzorčno mesto 
predstavlja. 
 
Zaenkrat v Sloveniji ne razpolagamo s podatki o natančni geometriji, poroznosti, 
nivojih podzemne vode vseh vodonosnikov, zato se je v dani situaciji potrebno 
zadovoljiti s predpostavko o enaki količini vode na enoto površine vodonosnika. Pri 
ocenjevanju kemijskega statusa telesa podzemne vode zato kot utež namesto 
volumna uporabimo reprezentativno površino, ki jo predstavlja posamezno vzorčno 
mesto. 
 
V primeru, da je vodno telo podzemne vode sestavljeno iz več vodonosnikov oziroma 
vodonosnih sistemov, je vodno telo smiselno razdeliti na več podteles. Pri delitvi na 
podtelesa je potrebno upoštevati geološke in hidrogeološke značilnosti območja 
telesa podzemne vode, tako da so vodna telesa čimbolj uniformna, kar omogoča bolj 
zanesljivo oceno kemijskega stanja podzemne vode v podtelesu. Tudi v takšnem 
primeru reprezentativno koncentracijo kemijskega parametra v vodnem telesu 
izračunamo z metodo utežene vsote iz reprezentativnih koncentracij kemijskega 
parametra v posameznih podtelesih, le da v tem primeru uteži predstavljajo površine 
pripadajočih podteles. 
 

Metodološki pristop - Metodologija določanja kakovostnega 
stanja vodnih teles podzemne vode 

 
V prvi fazi določanja kemijskega stanja telesa podzemne vode najprej pregledamo 
kakovostno stanje na vzorčnih mestih mreže državnega monitoringa. V kolikor je na 
posameznem opazovalnem mestu prišlo do prekoračenja najvišjih dovoljenih 
koncentracij posameznega onesnaževala, je potrebna podrobnejša opredelitev, ali gre 
le za točkovno onesnaženje manjših razsežnosti v bližini vzorčnega mesta, ali pa je s 
polutantom obremenjeno celotno telo podzemne vode. Razširjenost kemijskega 
parametra v celotnem vodnem telesu je bila ocenjena na osnovi agregacije rezultatov 
vseh opazovalnih mest, ki se nahajajo na telesu podzemne vode.  
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Agregacija rezultatov je bila izvedena z metodo uteženega povprečja, pri kateri uteži 
predstavljajo reprezentativne površine, ki pripadajo posameznemu vzorčnemu mestu. 
V primeru kraških vodonosnikov, med katerimi ni bilo možno dovolj zanesljivo določiti 
zaledja posameznega izvira, pa so bili kot uteži uporabljeni podatki o pretokih izvirov, 
ki iztekajo iz obravnavanega vodonosnika oziroma sistema vodonosnikov.  
 
Stanje glede poznavanja kakovostnega stanja vodonosnih sistemov v Sloveniji je zelo 
različno. Nekateri vodonosni sistemi so dokaj dobro pokriti z vzorčnimi mesti, medtem 
ko o stanju nekaterih vodonosnikov praktično ni podatkov. Pri obdelavi ozemlja 
celotne Slovenije smo vodonosnike oziroma vodonosne sisteme razdelili v tri značilne 
razrede: 

1. Medzrnski vodonosni sistemi; 
2. Vodonosni sistemi v karbonatnih kamninah, apnencih oziroma dolomitih; 
3. Območja s slabo oziroma neprepustnimi kamninami, kjer se občasno 

pojavljajo manjše vodonosne strukture. 
 
1. Medzrnski vodonosni sistemi 
 
Pri delu se je pokazalo, da je največji problem določitev reprezentativne površine, ki 
pripada posameznemu vzorčnemu mestu. Preizkušeni so bili trije različni pristopi, ki 
imajo vsak svoje prednosti in slabosti:  
 
a) Določanje reprezentativnih površin na osnovi hidroizohips oziroma tokovnic 
V tem primeru predstavljajo bočne meje reprezentativnega območja tokovnice, 
spodnja in zgornja meja območja pa tečeta po pripadajoči hidroizohipsi. 
 
Takšen pristop ima dve slabosti. Reprezentativne površine so v precejšnji meri 
podvržene subjektivni oceni obdelovalca. Pri takšnem pristopu je potrebno tudi dokaj 
dobro poznati hidrogeološke razmere v posameznem vodonosniku oziroma celo 
razpolagati z njegovim hidrogeološkim modelom.  
 
b) Določitev reprezentative kemijske sestave vodonosnika s krigiranjem 
Pri krigiranju na osnovi obstoječih točk interpoliramo pogoje na ostalih območjih, ki 
niso pokrita z monitoringom. Vsaka celica rastrskega informacijskega sloja dobi na 
osnovi krigiranja neko vrednost (koncentracijo) za posamezni kemijski parameter. 
Končni rezultat je povprečna vrednost vseh točk v mreži, ki prekriva vodonosnik. 
 
Na žalost je v Sloveniji mreža mest za monitoring mnogo preredka, da bi na 
posameznih vodonosnikih lahko dobro izvedli krigiranje. Problem se pojavi predvsem 
na obrobnih območjih, ki zaradi preredke mreže monitoringa niso pokrita z vzorčnimi 
mesti. Na takšnih mestih algoritem računalniške ekstrapolacije mnogokrat pripelje do 
nerealno visokih vrednosti, v primeru padajoče tendence onesnaženja pa z 
ekstrapolacijo lahko dobimo celo negativne vrednosti. 
 
V takšnih primerih je potrebno dobljene rezultate popravili, kar pa je zopet v veliki 
meri prepuščeno subjektivni oceni obdelovalca.  
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c) Določitev reprezentativne mreže s Thiessnovimi poligoni 
Pri Thiessnovih poligonih računalniški algoritem poišče ravne meje med posameznimi 
točkami, ki so na polovični razdalji med sosednjimi točkami. Izrazita prednost te 
metode razdelitve prostora na sekcije je v tem, da je izključena vsaka subjektivnost 
in da je popolnoma ponovljiva. 
 
Po preučitvi prednosti in slabosti posameznih pristopov smo se odločili, da bomo za 
razmejitev vzorčnih mest na aluvialnih vodonosnikih uporabljali metodo Tiessnovih 
poligonov. V primeru, da se vzorčuje več vzorčnih mest v neposredni bližini, npr. več 
vodnjakov v vodarni, smo za tako vzorčno mesto izračunali povprečno vrednost vseh 
meritev in v nadalnji obdelavi uporabljali tako izračunano vrednost. 
 
Podrobnejši opis metod interpolacije je podan v poročilu Primerjava ocen kemijskega 
stanja z različnimi metodami interpolacije (Janža, 2006). 
 
 
2. Vodonosni sistemi v karbonatnih kamninah, apnencih oziroma dolomitih 
 
Značilnost kraških vodonosnikov je, da se v izviru pojavlja voda iz širokega območja 
napajanja vodonosnika. Če torej vzorčujemo vodo na izviru, s tem že dobimo 
reprezentativen vzorec za oceno ekoloških razmer na celotnem napajalnem območju 
kraškega izvira. Na ta način ni potrebno vzpostavljati mreže odvzemnih mest na 
celotnem vodonosniku, ampak na izviru dobimo kompozitni vzorec celotnega zaledja.  
 
Problem se pojavi pri večjih kraških vodonosnikih, ki vsebujejo notranje bariere, tako 
da kraška voda izvira na več različnih mestih. Lep primer je Trnovsko-Banjška 
planota, ki jo odvodnjuje več kraških izvirov: Vipava, Hubelj, Mrzlek, Hotešk in 
Podroteja. V takšnih primerih je seveda potrebno ugotoviti notranje razvodnice v 
kraškem masivu ter ugotoviti reprezentativne površine, ki pripadajo posameznemu 
izviru. Če razvodnice ob sedanjem poznavanju hidrogeoloških razmer ni možno 
zanesljivo opredeliti, smo reprezentativno površino določili na osnovi podatkov o 
pretokih vode na izvirih, ki predstavljajo iztok iz kraškega sistema vodonosnikov. 
  
3. Območja s slabo prepustnimi oziroma neprepustnimi kamninami, kjer se občasno 
pojavljajo manjše vodonosne strukture 
 
Pri določanju mreže reprezentativnih vzorčnih mest je potrebno upoštevati 
obremenitve na podzemno vodo, bodisi iz točkovnih ali razpršenih virov onesnaženja. 
Za monitoring izberemo vzorčna mesta, ki kar najbolje odražajo značilnosti rabe 
prostora v celotnem vodnem telesu oziroma sistemu vodonosnikov. 
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Agregacija rezultatov – določitev reprezentativnih koncentracij kemijskih 
parametrov 
 
Ker želimo prikazati kakovostno stanje telesa podzemne vode kot enoto, je potrebno 
rezultate meritev na različnih vzorčnih mestih smiselno združiti v reprezentativno 
vrednost za celotno vodno telo. Ena od možnosti za agregacijo rezultatov je 
povprečna vrednost parametra. Pri uporabi povprečne vrednosti vseh meritev lahko 
pride do precejšnjih popačenj realnega stanja v vodonosniku, posebej pri 
neenakomerni gostoti vzorčnih mest.  
 
Mnogo bolj realno značilno sestavo kemijskega parametra v telesu podzemne vode 
lahko določimo z metodo uteženega povprečja. V tem primeru predstavlja utež 
reprezentativna površina, ki jo zavzema telo podzemne vode v posameznem 
vodonosnem sistemu ali vodonosniku.  
 

            C . S1 + C2 . S2 +  ….  +Cn . Sn 
Csk =  
                                 ΣS 

 
 
Csk …………..reprezentativna koncentracija kakovostnega  

parametra za celotno vodno telo 
C1 , C2 , Cn …značilne koncentracije parametra v posameznih 
  vodonosnih sistemih ali njihovih delih 
S1,  S2 , S3 …..reprezentativna površina obravnavanega dela ali celotnega vodonosnega 

sistema   
 
Izračun opravimo posebej za vsak relevantni kemijski parameter. V kolikor je 
agregirana koncentracija kemijskega parametra nižja od najvišje dovoljene 
koncentracije, smatramo, da ima telo podzemne vode glede tega parametra dobro 
kemijsko stanje, v primerih prekoračitve najvišje dovoljene koncentracije pa ima telo 
slabo kemijsko stanje. 
 
Težava so večinoma nastajale pri ocenjevanju reprezentativnih koncentracij kemijskih 
parametrov pri vodonosnikih na slabo oziroma neprepustnih kamninah. Tu večinoma 
nimamo vzorčnih mest, saj gre za veliko število majhnih in zelo heterogenih 
vodonosnih struktur, kjer je v praksi zelo težko vzpostaviti reprezentativno mrežo 
monitoringa. Tudi količine vode, ki jih lahko zajamemo v teh strukturah, so zelo 
majhne. Zaradi tega smo pri ocenjevanju kakovostnega stanja takšnih vodnih teles 
uporabili podatke o obremenitvah, ki so jim podvržene te vodonosne strukture. V 
bodoče pa bo tudi na teh področjih potrebno vzpostaviti reprezentativno mrežo mest 
za monitoring podzemne vode. 
 
 
Izračun trenda 
 
V skladu s točko 2.4.4 priloge 5 VD se večletne časovne vrste kakovostnega stanja za 
posamezno vodno telo uporabijo tudi za izračun trenda. Za napoved trenda se 
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uporabi vsaj šestletno časovno serijo opazovanj. Linija trenda je bila določena z 
metodo kvadratne regresije. Poleg trenda smo kot pripomoček za napovedovanje 
stopnje doseganja okoljskih ciljev v  prihodnosti izračunali tudi meje zaupanja trenda. 
V kolikor je interval zaupanja za določen parameter širok, je bila uporabljena ocena, 
da okoljski cilji verjetno bodo (ali ne bodo) doseženi.  
 
 
Metodologijo deločanja kemijskega statusa povzemamo v 
sledečih točkah: 
 

 Kemijsko stanje vodnega telesa (podtelesa) podzemne vode se določi na 
osnovi rezultatov mreže državnega monitoringa kvalitete podzemnih vod. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti kvaliteti vhodnih podatkov:  

o Reprezentativnosti vzorčnega mesta 
o Izvedbi in vzdrževanosti opazovalnih objektov 
o Načinu vzorčevanja 
o Terminu vzorčevanja 
o Usposobljenosti in kvaliteti analitskega laboratorija. 

 
 Za vsako vzorčno mesto znotraj telesa oziroma podtelesa podzemne vode se 

izračuna letna aritmetična srednja vrednost parametra (AM) na način, kot je 
predpisan v sedanji Uredbi o kakovosti podzemnih vod (Ur.list RS 11/2002). 

 
  Na osnovi analize geoloških, hidrogeoloških ter geomorfoloških značilnosti 

območja vodnega telesa podzemne vode se za posamezno opazovalno mesto 
državnega ali lokalnih monitoringov kvalitete podzemne vode določi 
reprezentativno območje, ki ga to vzorčno mesto predstavlja. Glede na 
hidrogeološke značilnosti vodnega telesa (podtelesa) podzemne vode je za 
določanje reprezentativnega območja možno uporabiti:  

 
o razdelitev območja z metodo Thiessnovih poligonov (predvsem za 

medzrnske vodonosnike) 
o opredelitev območja napajanja (pri izvirih z zaledjem v karbonatnih 

kamninah) 
 

 Pri kraških oziroma kraško-razpoklinskih izvirih v karbonatnih kamninah, v 
katere se voda steka s širšega napajalnega območja, je možno odvzemno 
mesto na izviru privzeti kot reprezentativno za celotno območje napajanja.  

 
 Kemijsko stanje vodnega telesa (podtelesa) podzemne vode lahko izračunamo: 

 
o z metodo utežene vsote rezultatov na posameznih vzorčnih mestih na 

območju telesa podzemne vode, v tem primeru uteži predstavljajo 
reprezentativne površine ali reprezentativni volumni vodonosnika na 
posameznih vzorčnih mestih: 
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            C . S1 + C2 . S2 +  ….  +Cn . Sn 
Csk =  
                                 ΣS 

 
Csk ………… reprezentativna koncentracija kemijskega  

parametra za vodno telo 
C1 , C2 , Cn …značilne koncentracije parametra na posameznih 
  vzorčnih mestih 
S1,  S2 , S3 ….. reprezentativna površina vzorčnega mesta     
 

 
o s ploskovno interpolacijo prostora z metodo krigiranja (ob izpolnjenem 

pogoju dovolj goste in enakomerne opazovalne mrež monitoringa); 
o z izračunom povprečne vrednosti ali mediane (pogoj: enakomerna 

mreža opazovalnih mest)  
 

 Če je vodno telo podzemne vode sestavljeno iz več podteles, se 
reprezentativna koncentracija kemijskega parametra določi na osnovi 
uteženega povprečja reprezentativnih koncentracij kemijskega parametra v 
pripadajočih podtelesih podzemne vode. Kot utež se uporabi površina ali 
volumen posameznih podteles podzemne vode. 

 
 Kemijsko stanje vodnega telesa podzemne vode se podaja za obdobje, ki je 

izbrano tako, da se čimbolj zmanjšajo učinki letnih variacij kemijskih 
parametrov ter da je možno dovolj zgodaj zaznati eventuelne spremembe 
trenda. 

 
 Kemijsko stanje vodnega telesa (podtelesa) podzemne vode je dobro, če 

reprezentativna koncentracija izbranega kemijskega parametra v telesu 
podzemne vode ne presega najvišje dovoljene vrednosti, predpisane z 
normativnimi akti Republike Slovenije oziroma normativnimi akti Evropske 
unije. 

 
 Kemijsko stanje vodnega telesa (podtelesa) podzemne vode je slabo, če 

reprezentativna koncentracija izbranega kemijskega parametra v telesu 
podzemne vode presega najvišje dovoljene vrednosti, predpisane z 
normativnimi akti Republike Slovenije oziroma normativnimi akti Evropske 
unije. 

 
 Kemijske parametre za oceno kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode 

je potrebno izbrati tako, da so upoštevani vsi kemijski parametri, ki lahko 
vplivajo na zdravje prebivalstva oziroma na stanje ekosistemov, odvisnih od 
podzemne vode. 

 
 Trendi kakovostnega stanja vodnih teles podzemne vode se določajo na način, 

ki je predpisan v Prilogi 5 WFD. 
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Določanje ekoloških pritiskov na vodonosnik 
 
Pri delu smo izhajali iz predpostavke, da glavni pritiski na kvaliteto podzemne vode 
izhajajo bodisi iz kmetijske dejavnosti ali dejavnosti, ki se dogajajo v urbanem okolju. 
V urbanem okolju prihaja do izpustov škodljivih snovi v podzemno vodo tako iz 
industrijskih ter obrtnih obratov, v nekoliko manjši meri iz stanovanjskih naselij ter 
komunalne in prometne infrastrukture. 
 
Posamezne pritiske je zelo težko identificirati in podrobno locirati, še teže ali v praksi 
skoraj nemogoče pa je opredeliti stopnjo vpliva iz posameznega vira. Tako npr. 
odlagališče komunalnih odpadkov pomeni zelo velik vpliv na podzemno vodo, če pa je 
odlagališče pravilno konstruirano in izvedeno pa ob ustreznih hidrogeoloških pogojih 
lahko pomeni zelo majhen pritisk na kvaliteto podzemne vode. Enako velja za 
industrijske ter obrtne obrate; potencialni onesnaževalec še ne pomeni nujno tudi 
realnega onesnaževanja. 
 
S pavšalizacijo pritiskov iz posameznih potencialnih onesnaževalcev torej lahko 
naredimo še večjo napako, kot da teh pritiskov sploh ne bi upoštevali. Zaradi tega 
smo se odločili za dokaj enostaven način karakterizacije ekoloških pritiskov na 
posamezen vodonosnik. Identificirali smo območja, na katerih poteka kmetijska 
dejavnost ter urbanizirana območja in te površine primerjali z deležem površin 
vodonosnika, ki praktično niso ekološko obremenjeni, npr. gozdovi, neobdelana 
območja pokrita z grmičjem ali travo ipd. Pritisk je torej izražen z odstotnim deležem 
ekološko obremenjenih površin glede na celotno površino vodonosnika. 
 
Za grafični prikaz smo stopnjo obremenitev na vodonosnik rangirali v 5 razredov 
(Preglednica 16): 
 1:  80 – 100 % rdeča 
 2:  60 – 80 %  svetlo rdeča 
 3:  40 – 60 % rumena 
 4:  20 – 40 % svetlo modra 
 5:  0 – 20 % modra 
 
 

Preglednica 16: Stopnje pričakovane obremenitve. 

Razred Delež 
emenjenih površin 

Barvna 
oznaka 

Stopnja pričakovane 
obremenitve 

1 80 – 100 % rdeča: Obremenitve s pričakovanimi 
močnimi ali prekomernimi vplivi 

2 60 – 80 % svetlo rdeča: Pomembnejše obremenitve 
3 40 – 60 % rumena: Zmerne obremenitve 

4 20 – 40 % svetlo modra: Majhne do zanemarljive 
obremenitve 

5 0 – 20 % modra: Zanemarljive obremenitve 
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Sedaj veljavna Uredba o kakovosti podzemne vode temelji na rezultatih oziroma 
predlogih projekta: »The EU Water Framework Directive: Statistical aspects of the 
identification of groundwater pollution trends, and aggregation of monitoring 
results«. S časom se je pokazalo, da ima opisana metodologija zelo visoko postavljen 
prag ustreznosti podzemnih vod glede na njihov kemijski status in da po tej 
metodologiji praktično vsem podzemnim vodam v Sloveniji moramo pripisati slabo 
kemijsko stanje. Ocenjujemo, da so glavne pomanjkljivosti metodologije v sledečih 
segmentih: 
 

• Po navedeni metodologiji kemijsko stanje telesa podzemne vode (ali 
podtelesa) izrazimo z zgornjo mejo zaupanja aritmetične sredine obravnavane 
populacije vzorcev. Metoda predvideva, da je vodno telo prekrito z relativno 
gosto mrežo opazovalnih mest monitoringa, kar pa je v praksi dokaj redko. Če 
imamo npr. na nekem TPV tri vzorčna mesta, na katerih smo izmerili 
koncentracije nitratov 40 mg/l, 10 mg/l in 25 mg/l, bomo po opisani 
metodologiji dobili rezultat 62 mg/l. Torej čeprav na nobenem od vzorčnih 
mest nismo zabeležili prekoračitve najvišje dovoljene koncentracije nitratov, 
moramo po opisani metodologiji poročati o slabem kemijskem statusu TPV in 
preseganju najvišjih dovoljenih koncentracij. Tako dobljeni rezultati so 
zavajajoči in nimajo nobene povezave z realnimi pogoji v vodonosniku, zaradi 
česar opazujemo v večini primerov tudi veliko diskrepanco med dosedanjimi 
ocenami statusa podzemnih vod ter rezultati analiz na vodovodnih sistemih, ki 
črpajo vodo iz istih vodonosnikov. 

 
• Sedaj veljavna metodologija ne upošteva specifičnih hidrogeoloških pogojev, ki 

veljajo v kraških vodonosnikih, ki v Sloveniji predstavljajo pomemben delež 
vodonosnih struktur. Značilnost kraških vodonosnikov je v tem, da praktično 
vsa voda iz vodonosnika pojavlja v eni točki – kraškem izviru. Vzorec na izviru 
je torej reprezentativen za celotno vodozbirno območje kraškega vodonosnika 
(kar pa ne velja za zajem vzorcev kraških vod iz vrtin).  

 
Po sedaj veljavni metodologiji bi tudi na kraškem svetu morali vzpostaviti 
mrežo zajemnih mest, kar bi bilo po našem prepričanju neracionalno in ne bi 
vodilo k bistvenemu izboljšanju poznavanja kemijskega statusa kraškega 
vodonosnika. V takšnem primeru bi naleteli tudi mnogo drugih težav: velika 
globina do podzemne vode, odsotnost podzemne vode v masivnih delih 
kamnine, žepi nereprezentativnih ujetih vod … 

 
• V Uredbi niso upoštevane razlike v velikosti območij, ki jih predstavlja 

posamezno vzorčno mesto kemijskega monitoringa. Tu lahko pride do velikih 
popačenj resničnega stanja zaradi neenakomerne porazdelitve vzorčnih mest. 
V novi metodologiji je zato predlagana utežitev rezultatov posameznih vzorčnih 
mest z reprezentativno površino, ki jo predstavlja posamezno vzorčno mesto. 

  
• Uredba o kakovosti podzemne vode predpisuje najvišje dovoljene vrednosti za 

posamezne kemijske parametre. Nekoliko drugačne najvišje dovoljene 
koncentracije so predpisane tudi v Pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne 
vode. V mnogih primerih ima torej isti kemijski parameter dve različni najvišji 
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dovoljeni koncentraciji, kar povzroča nepotrebno zmedo pri obravnavanju 
rezultatov kemijskih analiz. Po našem prepričanju je vodno telo v dobrem 
kemijskem stanju, če je njegova voda zdravstveno ustrezna, zato predlagamo, 
da se za ocenjevanje kakovosti podzemnih vod uporabi kar parametre 
zdravstvene ustreznosti pitne vode. 

 
Mejne koncentracije kontaminantov v Uredbi o kakovosti podzemne vode so v 
večini primerov nižje kot v Pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode, kar 
seveda tudi prispeva k slabim ocenam kemijskega statusa po Uredbi o 
kakovosti podzemnih vod. 

 
• Sedaj veljavna metodologija ne upošteva specifike območij s slabo prepustnimi 

oziroma neprepustnimi kamninami. Na takšnih območjih se nam vzpostavitev 
redne opazovalne mreže ne zdi smiselna, saj imamo opraviti le z občasnimi 
vodonosniki majhne izdatnosti, ki so zelo občutljivi na lokalna onesnaženja. Za 
zanesljiv vpogled v kemijsko stanje takšnih območij bi zato potrebovali večje 
število vzorčnih mest. Zaradi tega predlagamo, da se kemijsko stanje 
vodonosnih struktur na slabo oziroma neprepustnih kamninah raje oceni iz 
pritiskov, ki so jim ti vodonosniki podvrženi. 

 
 
Ocena tveganja 
 
Ocena doseganja ciljev glede na vplive obremenitev iz točkovnih ali razpršenih virov 
onesnaževanja temelji na analizi sedanjega kemijskega stanja podzemne vode, oceni 
stopnje obremenjevanja vodnega telesa podzemne vode ter napovedi kemijskega 
stanja podzemne vode s podaljšanjem trenda proti letu 2015.  
 
Po oceni doseganja ciljev glede na vplive obremenitev iz točkovnih ali razpršenih 
virov onesnaževanja se vodna telesa podzemne vode razvrstijo v naslednje 
kategorije: 
cilji bodo doseženi 
cilji ne bodo doseženi 
delna ocena doseganja ciljev: 
cilji verjetno bodo doseženi 
cilji verjetno ne bodo doseženi 

 
Ocena doseganja okoljskih ciljev razvršča vodno telo podzemne vode po naslednjih 
pogojih: 

- cilji bodo doseženi: stanje je na osnovi rezultatov monitoringa ocenjeno kot  
dobro, vplivi pomembnih obremenitev so majhni. Odločilna raven zaupanja, da 
bodo agregirane vsebnosti kritičnih parametrov leta 2015 pod standardom 
kakovosti, je vsaj 95%.  

- cilji ne bodo doseženi: stanje je na osnovi rezultatov monitoringa ocenjeno kot 
slabo. Ugotovljene so pomembnejše obremenitve. Raven zaupanja, da bodo 
agregirane vsebnosti kritičnih parametrov leta 2015 pod standardom 
kakovosti, je pod 95%.  
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Delna ocena doseganja ciljev je bila izvedena tudi za vodna telesa podzemnih voda, 
ki niso pokrita z mrežo monitoringa: 

- cilji verjetno bodo doseženi: stanje je ocenjeno kot dobro posredno na osnovi 
majhnih obremenitev, s korelacijo z vodnimi telesi podzemnih voda, ki so 
pokrita z monitoringom. 

- cilji verjetno ne bodo doseženi: stanje ocenjeno kot slabo posredno na podlagi 
pomembnejših obremenitev s korelacijo z vodnimi telesi, ki so pokrita z 
monitoringom 

 
Opredelitev doseganja ciljev se lahko podrobneje obrazloži tudi glede na stopnjo 
obremenitev,  višino doseženega trenda, glede na mejo 75% vrednosti standarda 
kakovosti ali drugo posebej določeno kritično mejo in nagib trenda oziroma dinamiko 
naraščanja vrednosti. 
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2.3.2 Količinsko stanje 
 
Obremenitve, ki vplivajo na  količinsko stanje vodnih teles podzemnih voda zaradi 
odvzemov: 
 
V okviru prve določitve vodnih teles podzemnih voda je bila za pregled pričakovanih 
obremenitev izvedena primerjava ocenjene potrebe po vodi in ocene potenciala virov 
podzemne vode. Potreba po vodi je bila ocenjena iz statističnih podatkov za celotno 
Slovenijo. Po statističnem popisu iz let 2002 in 2003 se v Sloveniji najmanj 55% 
vode, oddane v javna omrežja, črpa iz vodonosnikov, ostala količina pa se zajema, v 
celoti ali vsaj delno, s prostim iztokom iz vodonosnika. Delež podzemne vode v javnih 
vodovodnih omrežjih Slovenije se izkazuje v razponu med 93% in 98 %. 
 
Podatki za leto 2003 kažejo, da je bilo v omrežja javnih vodovodov v  Sloveniji 
poslane vode 245 l/preb/dan (5,67 m3/s). Od tega so gospodinjstva zabeležila porabo 
vode 186 l/preb/dan. Razliko predstavlja poraba za negospodinjsko vodo in izgube. 
Po statističnih podatkih se podjetja oskrbujejo iz lastnih virov in iz nejavnih 
vodovodov s količino podzemne vode, ki je, za primerjavo, 16% do 17% količine 
oddane vode v omrežja iz javnih vodovodov. Poraba podzemne vode za namakanje je 
po razpoložljivih podatkih zelo majhna v primerjavi s prejšnjimi deleži.  
 
Za pregledno oceno osnovnih obremenitev količine je bila privzeta vrednost odvzema 
287 l/preb/dan, ki je po statističnih podatkih za leto 2003 skupna povprečna poraba 
vode na prebivalca v  Sloveniji in sicer brez upoštevanju izgub na eni strani in brez 
upoštevanja drugih porabnikov na drugi strani. Dobra polovica oddane podzemne 
vode v tem primeru predstavlja obremenitev neposredno na stanje v vodonosnikih in 
posredno na stanje na površinskih sistemih, slabša polovica pa obremenitev 
neposredno na površinskih sistemih in posredno na vodonosnikih, ki se iz teh 
sistemov lahko napajajo.  
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Slika 13: Podatki o črpani količini vode v javna vodovodna omrežja v Sloveniji 

(Statistični letopis 2004). 
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Potencial virov podzemne vode je za prvo opredelitev vodnih teles podzemnih voda 
ocenjen kot izkoristljivi delež obnovljivih zalog. Pri oceni potenciala vodnega vira je 
zanemarjen parameter dosegljivost podzemne vode. Hkrati je privzeto, da so vse 
podzemne vode enako primerne za uporabo in da je enaka tudi zahtevnost njihovega 
ohranjanja.  
 
Potencial virov podzemne vode je bil ocenjen kot produkt infiltracije (obnavljanja) in 
privzetega koeficienta izkoristljivosti. Za oceno višine infiltracije in površinskega 
odtoka je bil uporabljen Kennessyev pristop, ki ga je opisal Barazzuoli et al. (1986). 
Ta pristop je bil prilagojen in razvit za slovenske razmere z zapletenejšim postopkom, 
ki je opisan v izvornem poročilu “Nacionalna baza hidrogeoloških podatkov za 
opredelitev teles podzemne vode Republike Slovenije – December 2004”. 
 
Za območja, kjer so odvzemi za glavne porabnike v deležu manj kot 1/3 ocenjenega 
potenciala, je ocenjeno, da je majhna verjetnost, da bi prišlo do slabega stanja ali 
nezmožnosti doseganja okoljskih ciljev zaradi odvzemov. 
 
Druge obremenitve na količinsko stanje: 
 
Druge obremenitve vodnih teles podzemne vode v povezavi s količinskim stanjem so 
bile preverjene posredno glede na prisotnost umetnih kanalov, akumulacij in pregrad 
ter glede na prisotnost rudarskih del v posameznem vodonosnem sistemu in njegovi 
dovzetnosti za vplive na take umetne posege.  
 
Vodonosni sistemi dovzetni za pomembne obremenitve na količinsko stanje zaradi 
zgoraj omenjenih posegov so sistemi aluvialnega tipa ter kraškega in razpoklinskega 
tipa z nizko do visoko izdatnostjo. 
 
Druge obremenitve vodnih teles podzemne vode glede količinskega stanja so bile  
preverjene na podlagi dosedanjih meritev količin podzemne vode v sistemu 
državnega monitoringa. 
 
 
Ocenjevanje količinskega stanja 
 
Količina podzemne vode, ki je na razpolago za izkoriščanje, je predvsem odvisna od 
količine vode, ki napaja telo podzemne vode (TPodV). Del te količine je nujen za 
ohranjanje ekosistemov, ki so povezani s podzemno vodo (npr. telesa površinske 
vode, močvirja). Pri smotrnem upravljanju vodnega vira lahko izkoriščamo le ta 
preostali del napajanja, ki ni nujen za ohranitev ekosistemov. Vodna direktiva 
omejuje zajem podzemne vode na to preostalo količino napajanja, kar omogoča 
trajnostno izkoriščanje vodnega vira. Ena od novosti direktive je, da postavlja okvire 
za integrirano upravljanje podzemne in površinske vode prvič na evropski ravni 
(Evropska komisija, 2004). 
 
Iz navedenega lahko povzamemo, da je dobro količinsko stanje telesa podzemne 
vode doseženo, ko: 
- dolgoročno odvzemi ne presežejo razpoložljivih količin podzemne vode, 

  Geološki zavod Slovenije - GeoZS Stran 50 



NACIONALNA BAZA HIDROGEOLOŠKIH PODATKOV ZA OPREDELITEV VTPodV 2005  

- nivo podzemne vode ni podvržen antropogenim vplivom, ki bi povzročili 
spremembe, ki bi onemogočile doseganje okoljskih ciljev na površinskih vodah in 
kopenskih ekosistemih, ki so povezani s podzemno vodo (BLFUW, 2004). 
 
Ocena tveganja obsega preverjanje ravnovesja in preizkus tveganja. Ravnovesje je 
vzpostavljeno, ko dolgoročni povprečni odvzemi ne presegajo razpoložljivih količin 
podzemne vode. 
 
 
Razpoložljiva količina podzemne vode 
 
Razpoložljiva zaloga podzemne vode je količina vode, ki jo izračunamo kot razliko 
med dolgoletnim povprečnim napajanjem vodnega telesa in dolgoletnim povprečnim 
odtokom, ki je nujen za ohranjanje dobrega ekološkega stanja površinskih voda in 
ekosistemov povezanih s telesom podzemne vode. 
 
Pri opredelitvi razpoložljivih zalog lahko uporabimo: 
 
Napajanje podzemne vode 
Pri posameznih vodnih telesih lahko ocenimo razpoložljive zaloge podzemne vode kot 
določen delež napajanja iz padavin in stranskih dotokov. Telo je v ravnovesju, ko je 
vsota odvzemov manjša ali enaka razpoložljivemu delu napajanja. 
 
Kritični nivo podzemne vode 
Kot kritični je označen najnižji nivo podzemne vode, ki ne povzroča negativnega 
vpliva na površinske vode in ekosisteme povezane s podzemno vodo.  
 
Metode ocene tveganja 
 
Ocena tveganja obsega preverjanje ravnovesja in preizkus tveganja. Ravnovesje je 
vzpostavljeno, ko dolgoročni povprečni odvzemi ne presegajo razpoložljivih količin 
podzemne vode. Izraz tveganje je v okviru pričujoče študije definiran kot možnost 
zgrešitve (nedoseganja) zastavljenih ciljev – dobrega količinskega stanja telesa 
podzemne vode. To stanje je lahko definirano s ciljno količino. Tveganje v 
obravnavanem primeru obstaja, ko je na podlagi obdelanih podatkov predvideno, da 
ne bo dosežena (v celoti ali v določenem delu) ciljna količina. 
 
Metode ocene tveganja sta podrobneje opisala Janža in Prestor (2006). 
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2.4 Monitoring mreža za  kakovostno in količinsko stanje 
podzemne vode 

 
 

2.4.1 Mreža odvzemnih mest državnega monitoringa kakovosti 
podzemnih vod 

 
Namen mreže državnega monitoringa kakovosti podzemnih vod je spremljanje 
kakovosti podzemne vode v posameznih telesih podzemne vode. Razporeditev 
vzorčnih mest ter frekvenca in način vzorčevanja morata biti izbrana na način, ki 
omogoča zanesljivo oceno stanja kakovosti na celotnem ozemlju Slovenije in 
pravočasno zaznati tudi eventuelne trende, ki so rezultat bodisi povečevanja 
ekoloških obremenitev (onesnaževanja) vodonosnikov ali pa izboljševanja stanja 
zaradi zaščitnih oziroma sanacijskih ukrepov.  
 
Glede na namen ločimo več vrst monitoringa kakovosti podzemnih vod: 
 
Nadzorni monitoring je namenjen preverjanju kemijskega stanja podzemne vode v 
posameznih vodnih telesih oziroma vodonosnih sistemih. V sistem nadzornega 
monitoringa mora biti zajeto celotno ozemlje Slovenije. 
 
Operativni monitoring  vzpostavimo na mestih, kjer kvaliteta podzemne vode ne 
ustreza standardom kakovosti oziroma se soočamo z negativnimi trendi kakovosti, ki 
lahko pripeljejo do takšnega stanja. 
 
Zaščitni monitoring služi ocenjevanju vplivov na podzemno vodo realnih oziroma 
potencialnih onesnaževalcev, npr. odlagališč odpadkov, obratov z nevarnimi 
kemikalijami, velikih farm ipd.  
 
Država je dolžna vzpostaviti nadzorni in operativni monitoring, medtem ko morajo 
zaščitni monitoring vzdrževati potencialni onesnaževalci sami. Ob tem je potrebno 
poudariti, da osnovna mreža monitoring mest nadzornega monitoringa ni namenjena 
identifikaciji vplivov posameznih točkovnih onesnaževalcev, ampak je njen namen 
ocenjevanje kemijskega stanja teles podzemne vode oziroma posameznih vodonosnih 
sistemov kot celote. Manjše točkovne vire nadzoruje bodisi zaščitni ali operativni 
monitoring.  
 
 

2.4.1.1 Obrazložitev uporabljenih terminov 
 
Reprezentativno območje odvzemnega mesta - območje vodnega telesa 
podzemne vode, ki ga predstavlja vzorec podzemne vode, odvzet na določenem 
vzorčnem mestu. 
 
Vplivno območje odvzemnega mesta - območje, s katerega priteka voda na 
odvzemno mesto (neposredno zaledje vzorčnega mesta) 
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2.4.1.2 Kriteriji za določanje reprezentativnosti monitoring mreže 
 
Konceptualni model telesa podzemne vode 
 
Konceptualni model kaže hidrogeološko sliko telesa podzemne vode; ali je telo 
zgrajeno uniformno ali iz več vodonosnikov, oziroma vodonosnih horizontov. Pri 
razčlenjeni hidrogeološki sestavi je zaželjeno, da so pomembnejši vodonosni sistemi 
znotraj TPV pokriti vsaj z enim odvzemnim mestom mreže za monitoring. V kolikor 
gre za večje vodonosne sisteme, ki nimajo koncentriranega iztoka smo zasledovali 
cilj, da imamo eno odvzemno mesto približno vsaj na 100 km2 površine vodonosnega 
sistema. Izbrano merilno mesto naj v čim večji meri odraža hidrogeološko zgradbo 
opazovanega vodonosnega sistema.  
 
Z izbiro vzorčnih mest znotraj telesa podzemne vode želimo kontrolirati čem večji 
volumen telesa podzemne vode, ki je zajeto v konceptualni model, bodisi neposredno 
(merilno mesto s čim večjim vplivnim območjem) ali posredno z izbiro podobnih 
vodonosnih struktur s podobno litološko sestavo ter primerljivimi pritiski na 
podzemno vodo.  
 
Tip in litološka sestava vodonosnika 
 
Mesto za monitoring mrežo skušamo izbrati tako, da je po tipu vodonosnika ter 
njegovi litološki sestavi čimbolj reprezentativno za večino vodonosnikov oziroma 
vodonosnih sistemov v celotnem telesu podzemne vode.  
 
Smer toka podzemne vode 
 
Mesta monitoring mreže morajo upoštevati tudi smer toka podzemne vode in sicer 
tako, da je mesto reprezentativno za čim večji volumen telesa podzemne vode. V tem 
oziru je potrebno še posebno pozornost posvetiti legi eventuelnih virov onesnaženja, 
bodisi točkovnih ali razpršenih. 
 
Količina podzemne vode v vodonosniku 
 
Pri načrtovanju mreže je potrebno upoštevati tudi količino podzemne vode v 
posamezni vodonosni strukturi. Upoštevati je potrebno geometrijo vodonosnika ter 
način pretakanja podzemne vode v vodonosniku. Ker želimo nadzor nad čim večjim 
delom telesa podzemne vode, moramo kar največjo pozornost posvetiti velikim 
vodonosnim sistemom, v katerih so vskladiščene velike količine podzemnih vod. 
 
Dinamika podzemne vode v vodonosnih strukturah, ranljivost vodonosnika 
 
Pogostnost vzorčevanja mora biti prilagojena dinamiki podzemne vode oziroma 
hitrosti obnavljanja vode v vodonosnikih. Vodonosniki z večjo dinamiko v kamninah z 
večjo vodoprepustnostjo (npr. kraški) zahtevajo bolj pogosta vzorčevanja od 
vodonosnikov v slabše prepustnih sredinah, pri katerih je tok podzemne vode 
počasnejši in bolj uniformen, npr. globlji vodonosniki oziroma vodonosniki v slabše 
prepustnih sredinah.  
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Posebno pozornost v zvezi s termini vzorčevanja je potrebno posvetiti kraškim 
izvirom, v katerih je razporeditev iztekanja polutantov izrazito povezana z vodnim 
stanjem izvira. Zaradi tega je potrebno v vzorčevanje vključiti tako obdobja z 
prevladujočimi nizkimi vodami (bazni tok), kot tudi padavinska obdobja. Vodno stanje 
je potrebno upoštevati tudi pri določanju trendov, saj v nasprotnem primeru lahko 
pridemo tudi do povsem napačnih zaključkov. 
 
V kolikor podatki o dinamiki podzemne vode oziroma njeni starosti niso znani, jih je 
potrebno pridobiti z ustreznimi raziskavami. 
 
Razporeditev vzorčnih mest 
 
Zaželjeno je, da so vzorčna mesta čim bolj enakomerno razporejena preko celotnega 
telesa podzemne vode. Pri ocenjevanju razporeditve ni dovolj upoštevati le lokacij 
posameznih merilnih mest, temveč je potrebno vzeti v obzir tudi reprezentativno 
površino oziroma zaledje posamezne točke. 
 
Lokacija odvzemnega mesta znotraj nadzorovane vodonosne strukture 
 
Velja načelo, da je potrebno nadzorovati tisti del telesa podzemne vode, pri katerem 
lahko pričakujemo največje spremembe zaradi eventuelnega onesnaževanja. Zaradi 
tega v večini primerov nadzorujemo zgornji del vodonosnika, ki je najbolj izpostavljen 
onesnaženju, razen pri kraških izvirih, kjer zaradi turbuletnega toka prihaja do 
homogenizacije kemijske sestave vode. 
 
Razpoložljivi opazovalni objekti 
 
Odzemno mesto mreže za monitoring je možno vzpostaviti bodisi na izvirih, vodnjakih 
v rabi ali izven rabe ter na opazovalnih vrtinah (piezometri ipd.) V določenih primerih 
je možno vzorčno mesto postaviti tudi na površinskem vodotoku. Vsaka od navedenih 
zvrsti ima svoje prednosti, pa tudi pomanjkljivosti. Zaradi tega je zaželjeno, da so v 
mrežo vključeni različni tipi opazovalnih objektov, tako da čim bolj zmanjšamo 
možnost vnosa eventuelnih sistematskih napak, do katerih lahko pride ob navezavi na 
samo določen tip objekta.  
 
Pritiski na podzemno vodo, sedanji kemijski status telesa podzemne vode 
 
Glede na kemijski status telesa podzemne vode se odločimo za vrsto monitoringa, ki 
bo potekal na območju telesa podzemne vode. Na telesih, na katerih ocenimo, da 
obstaja določeno tveganje, da ne bodo dosegla okoljskih ciljev vzpostavimo 
operativni monitoring, na manj izpostavljenih telesih z majhnim tveganjem pa 
vzpostavimo nadzorni monitoring. 
 
Mreža za monitoring mora biti načrtovana tako, da so mesta monitoring mreže 
podvržena podobnim pritiskom, kakršni so značilni za celotno telo podzemne vode. 
Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi lokacijo pomembnih točkovnih virov 
onesnaževanja (odlagališča odpadkov, industrijske cone ipd.). Ob tem je potrebno 
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upoštevati, da je namen osnovne mreže monitoringa ugotavljanje kemijskega statusa 
celotnega telesa podzemne vode in ne kontrola posameznih točkovnih 
onesnaževalcev. Ob pomembnih točkovnih onesnaževalcih je potrebno vzpostaviti 
zaščitni "defensive" monitoring. 
 
 
Pomen za vodooskrbo 
 
Pri načrtovanju mreže upoštevamo tudi število prebivalstva, ki se oskrbuje iz 
določene vodonosne strukture. Monitoring mreža je osnova tudi za oceno kemijskega 
stanja vodnih virov, s katerimi se oskrbuje prebivalstvo na območju telesa podzemne 
vode.  
 
Obstoječa mreža mest za monitoring 
 
Pri načrtovanju mreže za monitoring skušamo v kar največji meri zadržati obstoječa 
mesta, na katerih obstajajo dolgoletni nizi podatkov o kemijski sestavi podzemne 
vode. To načelo seveda ne velja za objekte, ki ne ustrezajo minimalnim standardom 
zahtev za monitoring mesto (nereprezentativnost odvzemnega mesta, slaba tehnična 
izvedba, točkovni viri onesnaževanja v bližini, zajem neustrezne vodonosne strukture 
...) 
 
 

2.4.1.3 Zvrsti in opredelitev primernosti za izvajanje monitoringa 
kakovosti podzemnih vod 

 
Velik izvir 
 
Pri velikih izvirih imamo običajno opraviti z obširnim zaledjem, tako da imamo 
kontrolo nad večjim območjem telesa podzemne vode. S tega stališča so veliki izviri 
zelo ugodni za izvajanje monitoringa kakovosti podzemnih vod. V to zvrst izvirov 
spadajo v večini primerov tudi kraški izviri, ki predstavljajo iztok podzemne vode iz 
kraških vodonosnikov. 
 
Pri vzorčevanju izvirov se moramo čim bolj izogniti sekundarnim vplivom na kvaliteto 
vode, zato izvire vzorčujemo čim bliže iztoku iz podzemlja. 
 
Majhen izvir 
 
Majhni izviri so večinoma značilni za območja slabo prepustnih ali  neprepustnih 
kamnin. Vplivna območja oziroma zaledja takšnih izvirov so večinoma majhna, tako 
da z njimi pokrijemo dokaj majhen delež telesa podzemne vode. To je lahko še 
posebej problematično pri bolj obremenjenih vodnih telesih, saj je kvaliteta vode v 
takšnem majhnem izviru v neposredni povezavi z rabo prostora na zelo majhnem 
vplivnem območju.  
 
V praksi se je pokazalo, da je zelo težko najti majhne izvire, ki bi bili reprezentativni 
za ekološko dokaj obremenjena območja, kot so npr. Haloze, Slovenske Gorice ipd. 
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Zaradi tega smo v določenih primerih za oceno ekološke obremenjenosti takšnih 
območij predlagali kontrolo kvalitete površinskih vod, ki odtekajo s teh območij. 
 
Zajetje podzemne vode v medzrnskem vodonosniku z vodnjaki 
 
V takšnih zajetjih so običajno vgrajene črpalke, ki podzemno vodo črpajo v 
vodovodne sisteme. Ker gre večinoma za večje črpane količine, se v takšna zajetja 
steka podzemna voda z širših območij medzrnskega vodonosnika, kar pomeni, da 
imamo v takšnih primerih večje vplivno območje kot v primeru vrtin, iz katerih ne 
potekajo redni odvzemi. 
 
Pri ocenjevanju reprezentativnosti tovrstnih odvzemnih mest je potrebno biti pozoren 
na eventuelne razlike v rabi prostora med vplivnim območjem vodnega vira ter 
reprezentativnim območjem, ki ga predstavlja odvzemno mesto. V določenih primerih 
zaradi izvajanja zaščitnih ukrepov (varstvenih pasov) takšna območja bistveno manj 
ekološko obremenjena kot širše reprezentativno območje. V takšnih primerih tovrstni 
objekt ni reprezentativen za izvajanje monitoringa kakovosti podzemnih vod.  
 
Vrtina – piezometer 
 
Tudi pri uporabi vrtin oziroma piezometrov, iz katerih ne poteka redno črpanje, je 
potrebna velika mera previdnosti. Obstajajo velike razlike v kvaliteti izvedbe objekta, 
stanju oziroma vzdrževanosti, lokaciji filtrov ipd. Zaradi tega je potrebno o vsakem 
tovrstnem mestu zbrati zadosti informacij in se šele na osnovi znanih dejstev odločiti 
glede vključitve tovrstnega objekta v monitoring mrežo. 
 
Vodnjak ob hiši, vaški vodnjak 
 
Tovrstne objekte za monitoring uporabljamo večinoma v primerih, ko ni na razpolago 
bolj primernih objektov za odvzem vzorcev podzemne vode. Pri takšnih objektih je 
potrebno računati z možnostjo točkovnega onesnaženja z bližnjih površin, še posebej 
v vodnjakih na kmečkih dvoriščih, ob industrijskih objektih ipd. Ker točkovno 
onesnaženje večinoma ne moremo smatrati kot obremenitev, ki je tipična za celotno 
reprezentativno območje, takšna odvzemna mesta niso primerna za vključitev v 
mrežo monitoringa kakovosti. 
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2.4.2 Kriteriji za določitev monitoring mreže količinskega stanja 
 
    Namen monitoring mreže količinskega stanja je predvsem zagotovitev ustreznih 

podatkov za določitev količinskega stanja vodnih teles podzemnih vod, podpora 
ocene kakovostnega stanja vodnih teles podzemnih vod in pomoč pri načrtovanju in 
vrednotenju ukrepov, ki bodo ohranjali dobro stanje vodnih teles. 

 
 

2.4.2.1 Kriteriji za določitev merilnih mest 
 

1) Pomen za upravljanje 
 
    Pri določitvi količinskega stanja je potrebno čim bolj natančno določiti razpoložljive 

zaloge podzemne vode za potrebe upravljanja.  
 

2) Tip vodonosnika 
 

    Za ocenjevanje razpoložljivih zalog je potrebno vodonosnike oziroma vodonosne 
sisteme razdeliti v tri značilne razrede: 

 
• Medzrnski vodonosni sistemi; 

o Na teh vodonosnih sistemih temelji ocena količinskega stanja 
predvsem na meritvah gladin podzemnih vod v vrtinah 

• Vodonosni sistemi v karbonatnih kamninah, apnencih oziroma dolomitih in 
območja s slabo in zelo slabo prepustnimi geološkimi plastmi, kjer se 
občasno pojavljajo manjše vodonosne strukture. 

o Na teh vodonosnih sistemih temelji ocena količinskega stanja 
predvsem na meritvah pretokov naravnih iztokov. 

 
3) Velikost reprezentativnega območja 

 
    Pri določitvi merilnih mest monitoring mreže je potrebno izbirati mesta, ki bodo 

reprezentativno odražala stanje v vodonosniku (vodonosnem sistemu ali vodnem 
telesu podzemne vode) za čim večje območje.  

 
4) Ohranjanje obstoječe monitoring mreže 

 
    Predlagana monitoring mreža mora temeljiti na že obstoječi monitoring mreži. 

Obstoječa merilna mesta so zelo pomembna, zaradi časovnih nizov podatkov, ki 
kažejo na dinamiko vodonosnega sistema v preteklosti. 

 
5) Ustreznost merilnih mest  

 
    V predlogu monitoring mreže za opredelitev količinskega stanja vodnih teles 

podzemne vode naj se ohranjajo vse obstoječe merske točke, razen tistih, ki so 
bile s strani naročnika opredeljena kot neustrezna za meritve.  

 

Geološki zavod Slovenije - GeoZS   Stran 57 



NACIONALNA BAZA HIDROGEOLOŠKIH PODATKOV ZA OPREDELITEV VTPodV 2005 

     Za zamenjavo teh smo predlagali nadomestna mesta, ki so v okolici neustreznih 
objektov. Mesta predlaganih novih merilnih mest smo izbrali na podlagi strokovne 
ocene, ki temelji na poznavanju hidrogeoloških razmer na obravnavanih območij.  

 
 

2.4.2.2 Kriteriji za določitev novih merilnih mest 
 
    Pri umestitvi novih merilnih mest je potrebno upoštevati naslednja vodila: 
 

1) Osnovna enota reprezentativnosti 
 

    Kot osnovno prostorsko enoto za porazdelitev monitoring mest je potrebno privzeti 
vodonosne sisteme.  

 
    Večina vodonosnih sistemov ima vsaj eno mersko mesto, ki reprezentativno odraža 

količinsko stanje sistema. Izjeme so vodonosni sistemi, na območju katerih ni 
pomembnih oziroma potencialnih vodnih virov. Brez merilnega mesta so tudi 
vodonosni sistemi, ki so po hidrogeoloških lastnostih podobni sosednjim vodonosnim 
sistemom z merilnimi mesti, ki so v tem primeru reprezentativna za vodonosne 
sisteme brez njih.  

 
2) Pomembnost območja 

 
    Posebna pozornost velja vodonosnim sistemom: 

 z možnimi pretoki podzemne vode preko državne meje, 
 z ekosistemi odvisnimi od podzemnih vod v mreži Natura 2000, 
 z večjimi obremenitvami (odvzemi, melioracijami, gostejšo mrežo 

umetnih kanalov). 
 

3) Racionalizacija nadgradnje monitoring mreže  
 

a. Z namenom racionalizacije nadgradnje monitoring mreže je za 
predlagana mesta za meritve nihanja gladin podzemne vode potrebno 
izbirati že obstoječe objekte, po možnosti objekte v javni uporabi, ali 
objekte, ki so pomembni za razvoj potenciala vira podzemne vode. 

b. Za meritve pretoka je potrebno izbirati mesta na površinskih vodotokih, 
katerih povodja reprezentativno odražajo vodonosni sistem ali njegov 
del brez merilnega mesta.  

c. Pri izbiri merilnih mest je potrebno zajeti glavne izvire, ki so po 
izdatnosti značilni za določitev dinamičnih zalog vodonosnika. 

d. Za racionalizacijo je potrebna uskladitev s predlaganimi monitoring 
mesti na vodnih telesih površinskih vod. 
(Predlagana monitoring mesta niso bila terensko pregledana. Razlog je 
pričakovana uskladitev s predlaganimi monitoring mesti na površinskih 
vodotokih). 
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2.4.2.3 Prikaz rezultatov 

 
    Poleg območij, za katera je reprezentativno določeno merilno mesto, se prikaže tudi 

predpostavljena vplivna območja teh mest. To so območja zaledja merilnega mesta, 
praviloma določeno s površinsko razvodnico ali mejo vodovarstvenega območja.  

 
    Na območju aluvialnih vodonosnikov (vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo in prosto 

gladino podzemne vode) so vplivna območja določena s Thiessnovimi poligoni. Na 
kraških območjih, kjer so vplivna območja negotova, se namesto vplivnih območij 
prikažejo predpostavljene smeri podzemnih dotokov proti merilnemu mestu. 

 
    Reprezentativnost merilnih mest je prikazana grafično v prilogi 4. 
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