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NASLOV 

Količinsko in kakovostno ovrednotenje vodnih virov v razpoklinskem in kraškem 
vodonosniku na območju občine Postojna 

IZVLEČEK 

Glavni vir pitne vode na območju občin Postojna in Pivka je kraški vodni vir Malenščica. 
Izdatnost vodnega vira je dovolj velika, da zagotavlja zadostno količino vode tudi ob 
nizkem vodostaju, zaradi velikega prispevnega zaledja pa je kakovost vode stalno 
ogrožena. Magistrska naloga opisuje izvire na območju razpoklinskega vodonosnika 
Planinske gore in kraški izvir Korentan, ki predstavljajo možne rezervne vodne vire. V 
nalogi smo te vodne vire podrobneje opisali, proučili smo geološke in hidrogeološke 
značilnosti obravnavanega območja in izdelali litološko ter hidrogeološko karto, 
opredelili dejanske in potencialne vire onesnaženja. Obstoječe podatke o fizikalno 
kemijskih in mikrobioloških lastnostih izvirov smo dopolnili z občasnim vzorčenjem in 
analizami teh parametrov v obdobju od aprila 2016 do januarja 2018. Na osnovi 
primerjave rezultatov analiz smo sklepali na značilnosti vodonosnikov v zaledju izvirov, 
primerjava s Pravilnikom o pitni vodi pa je omogočila tudi oceno njihove kakovosti. 
Ocenili smo razpoložljive količine podzemne vode z izračunom količine infiltriranih 
padavin na območju vodonosnikov in oceno specifičnega odtoka z območja napajanja 
vodonosnika. Izsledke smo povezali v oceno primernosti obeh območij kot rezervnega 
vodnega vira glede na kakovostno in količinsko stanje. Povzamemo lahko, da vodni vir 
Korentan v času srednjega odtoka količinsko zadostuje za uporabo, v času nizkega 
odtoka pa je njegova kapaciteta premajhna. Vodonosnik Planinske gore pa ima dovolj 
vode tudi ob minimalnem vodostaju in bi ob ustrezni tehnični rešitvi lahko pokril potrebe 
po pitni vodi na tem območju. Surova voda obeh vodnih virov je glede na mikrobiološke 
raziskave neprimerna za distribucijo, saj je bakteriološko oporečna. S primerno 
tehnologijo čiščenja pa bi bila primerna za uporabo. 

KLJUČNE BESEDE 

kraški in razpoklinski vodonosnik, kakovost, količina, vodni vir, Planinska gora, 
Korentan  
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TITLE 

Quantitative and qualitative evaluation of water resources in the fractured and 
karstic aquifer in the area of the Postojna municipality 

ABSTRACT 

The main source of drinking water in municipality of Postojna and Pivka is the karst 
water source Malenščica. The water source is big enough to provide a sufficient 
amount of water. Due to a large extent of the recharge area of the spring and its high 
vulnerability to various pollution sources, the water quality is under a constant threat. 
The master thesis describes the sources in the area of the fissured aquifer of the 
Planinska gora and the karst spring Korentan, which represent possible reserve water 
resources. We defined the basic hydrogeological structure of the area and 
characteristics of the springs. We have described these water sources in more detail, 
we examined the geological and hydrogeological characteristics of the area and made 
a litho logical and hydrogeological map, while identifying the actual and potential 
sources of pollution. We compared the existing data of the physicochemical and 
microbiological properties of springs, this data we supplemented by periodic sampling 
and analysis of these parameters in the period from April 2016 to January 2018. We 
compared the results of the analyses with the Rules on Drinking Water. Based on data 
we concluded about the aquifer characteristics. We assessed available quantities 
groundwater with an estimated amount of infiltrated rainfall in the aquifer area and an 
estimated the specific outflow from the aquifer supply area. We compared the results to 
assess the suitability of two areas as a reserve water source in terms of quality and 
quantity. It can be summarized that the Korentan water source during the medium run 
is sufficient for use, while in low-run time its capacity is too small. The water resources 
of fissured aquifer of the Planinska gora have enough water both at the mean annual 
flow and at the minimum flow and thus suffice for water supply in this area. The raw 
water of water resources is unsuitable for distribution because of microbiological 
incompatibility. With appropriate cleaning technology, it would be suitable for use. 

KEYWORDS 

karst-fissured aquifer, water, quality, quantity, water resource, Planinska gora, 
Korentan 
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1 UVOD 

1.1 Opis območja in opredelitev raziskovalnega vprašanja 

Občini Postojna in Pivka ležita v notranjsko-kraški regiji, v jugozahodni Sloveniji. S 
pitno vodo se oskrbujeta iz sistema, ki ga upravlja Javno podjetje Kovod Postojna, 
vodovod, kanalizacija, d. o. o., ki oskrbuje približno 21.000 uporabnikov in nekaj večjih 
javnih podjetij. Glavni vir vode je Malenščica, ki je kraški izvir in se nahaja na južni meji 
Planinskega polja. Minimalni pretok izvira je 1,1 m3/s, kar povsem zadošča za trenutne 
potrebe (Vodovodni sistem … 2018). Izdatni kraški viri, kot je Malenščica, zagotavljajo 
zadostne količine vode, tudi ob nizkih vodostajih. Zaradi visoke ranljivosti približno 740 
km2 velikega prispevnega območja in različnih virov onesnaženja znotraj njega je 
kakovost vodnega vira stalno ogrožena, saj je območje težko učinkovito varovati pred 
onesnaženjem. Zato je potrebno najti rezervne vire pitne vode, ki bi jih lahko uporabili v 
primeru onesnaženja (Ravbar, 2005).  

Na potrebo po iskanju rezervnih virov pitne vode kažejo tudi dogodki v preteklih letih, 
saj so se večkrat pojavila večtedenska onesnaženja, ko je bila uporaba pitne vode 
omejena (Korotan ponovno vključen …, 2017). V ta namen je upravljavec vodovoda 
obnovil zajetje na izviru Korentan pri Hruševju, ki je bilo v preteklosti že v rabi za 
oskrbo s pitno vodo (Ravbar s sod., 2013). Ker rešitev zaradi težav s kakovostjo in 
količino ni idealna, potekajo raziskave drugih možnih lokacij. Ena izmed teh je 
razpoklinski vodonosnik na območju Planinske gore na zahodnem obrobju Planinskega 
polja. Vodonosnik se prazni skozi številne stalne in občasne izvire na obrobju, od 
katerih so bili nekateri v preteklosti že zajeti za vodooskrbo. Zaradi majhne izdatnosti 
ali slabe kakovosti so bili vsi opuščeni kot vir pitne vode. Njihov položaj in stalnost pa 
kažeta na pomembne zaloge podzemne vode v vodonosniku (Breznik, 1961). Ponovna 
raba opuščenih vodnih virov je zgled dobre prakse, kar bi v prihodnosti lahko 
predstavljalo nadomestne vire pitne vode ob primeru onesnaženja ali prekomerne rabe 
primarnih osnovnih vodnih virov (Ravbar s sod., 2013). 

1.2 Cilj in namen  

V magistrski nalogi smo proučili in primerjali značilnosti vodonosnikov v zaledju izvira 
Korentan in na območju Planinske gore. V prvem prevladujejo apnenci s kraško-
razpoklinsko poroznostjo, drugega pa gradi dolomit, v katerem je verjetno razvita 
razpoklinska poroznost. Proučili smo hidrogeološke značilnosti območja in izdelali 
oceno razpoložljivih količin podzemne vode v obeh omenjenih vodonosnikih. Po 
literaturi smo povzeli rezultate prejšnjih raziskav in jih dopolnili z občasnimi meritvami 
fizikalnih parametrov na izvirih in z vzorčenjem vode za kemijske in mikrobiološke 
analize. S primerjavo in obdelavo rezultatov smo opredelili značilnosti izvirov ter 
njihovo odvisnost od hidroloških razmer ter sklepali na značilnosti pretakanja vode in 
prenosa snovi v vodonosnikih. Glede na način spreminjanja fizikalnih, kemijskih in 
mikrobioloških parametrov izvirov smo ugotavljali razlike med vodonosnikoma s 
kraško-razpoklinsko in razpoklinsko poroznostjo. Izdelali smo tudi popis dejanskih in 
potencialnih virov onesnaževanja na obravnavanem območju in glede na rezultate 
fizikalno kemijske in mikrobiološke analize kakovosti vode ocenili ogroženost in 
trenutno stanje kakovosti potencialnih vodnih virov. Vrednosti analiz smo primerjali z 
določili Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 
74/15 in 51/17). Izsledke smo povzeli v oceno primernosti obeh območij kot rezervnih 
vodnih virov glede na količinsko in kakovostno stanje. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
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1.3 Metode dela 

Pri izdelavi magistrske naloge smo uporabili naslednje metode dela: 
- pregled obstoječe literature o geoloških in hidrogeoloških značilnostih območja, 
- uporaba orodij GRASS GIS za pripravo geoloških in hidrogeoloških kart območja, 
- terenske meritve fizikalnih parametrov (temperatura, specifična električna 

prevodnost) ob različnih hidroloških pogojih ter vzorčenje vode za osnovne kemične 
in mikrobiološke analize, 

- kemijska in mikrobiološka analiza vzorcev vode v laboratoriju, 
- primerjava in obdelava zbranih podatkov, 
- ocena lastnosti izvirov in njihovega zaledja ter sprememb kakovosti vode ob 

različnih hidroloških razmerah, 
- ocena razpoložljivih količin podzemne vode z oceno količine infiltriranih padavin na 

območju vodonosnika in oceno specifičnega odtoka z območja napajanja 
vodonosnika. 

 

1.4 Hipoteze 

H1: Izviri ob vznožju Planinske gore se napajajo iz razpoklinskega vodonosnika. 

H2: Kakovost podzemne vode se ob različnih hidroloških razmerah spreminja. 

H3: Izvir Korentan je primeren rezervni vodni vir za občini Postojna in Pivka. 

H4: Glede na razpoložljivo količine podzemne vode in njeno kakovost bi bilo 
vodonosnik na območju Planinske gore možno uporabiti kot rezervni vodni vir. 

 

2 KRAS IN VODA 

Beseda kras predstavlja golo, kamnito pokrajino ter naselbinsko ime. Za kras je 
značilno kemično delovanje vode na dobro topne karbonatne kamnine (predvsem 
apnenec in dolomit), ta proces se imenuje zakrasevanje. Pri procesu zakrasevanja 
apnenca in dolomita se raztapljata minerala kalcit in dolomit, zraven pa ostajajo netopni 
ostanki kamnin, ki pri tem procesu ne sodelujejo. Za razvoj krasa je najpomembnejša 
kemijska reakcija raztapljanja z ogljikovo kislino. Šibka ogljikova kislina se tvori ob 
ponikanju deževnice skozi tla. Deževnica se na svoji poti obogati s CO2, ko rahlo kisle 
padavine prenikajo skozi karbonatne kamnine, te topijo, ob tem pa nastajajo kalcijevi, 
magnezijevi in hidrogenkarbonatni ioni. Hitrost raztapljanja je pogojena z lastnostjo 
karbonatnih kamnin, reliefa in zunanjih dejavnikov (temperatura, padavine). Ob 
raztapljanju kamnin nastajajo podzemne in površinske oblike, ki so značilne za kras. V 
Sloveniji kras prekriva 43 % površja, od tega je 35 % površja apnenčastega, 8 % pa 
dolomitnega (Zupan in Otoničar, 2008). 

Za kraško območje je značilen podzemni vodni tok ter prisotnost velikih izvirov, ki se 
pogosto nahajajo na stiku karbonatne kamnine z zelo slabo prepustno kamnino. S tem 
kras predstavlja površje, podzemlje in vodonosnike (Hydrogeological aspects ..., 1995). 
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Kot je za kras značilna odsotnost površinskih voda, je značilno tudi pomanjkanje prsti, 
ki pokriva kamnine. Prav pomanjkanje prsti in podzemna voda sta v preteklosti 
predstavljala glavne omejitvene dejavnike za poselitev in razvoj krasa (Babij, 2005). 

Zadostna količina pitne vode ter njena dobra kakovost sta ključnega pomena za 
vsakodnevno življenje ljudi ter večino gospodarskih dejavnosti (Bat in Frantar, 2008). 
Voda kemično predstavlja preprosto snov (H2O), a take v naravi nikjer ne najdemo, saj 
voda v naravi vsebuje primesi, kot so raztopljene organske in anorganske snovi, plini 
ter mikroorganizmi. Čista voda je brezbarvna, v debelejši plasti modrikasta tekočina, ki 
nima niti vonja niti okusa. Nahaja se v vseh treh agregatnih stanjih – to so tekoče, 
plinasto in trdno stanje. Specifična lastnost vode je, da je pri 4 °C najgostejša, kar 
povzroči, da led plava na gladini vode in da voda zmrzuje od zgoraj navzdol. Voda na 
Zemlji ves čas kroži. Svetovne zaloge sladke vode predstavljajo samo 2,5 % vode na 
svetu oziroma 35 milijonov km3. Sladka pitna voda je prostorsko neenakomerno 
razporejena, to pa povzroča, da se na številnih območjih po svetu srečujejo s 
pomanjkanjem sladke (pitne) vode. Raba vode je po svetu že dosegla kritično mejo za 
okolje in človeka. Zelo potrebno je trajnostno ravnanje z vodnimi viri ter upoštevanje 
ukrepov zaščite podzemne in površinske vode, zagotavljanje stalne razpoložljivosti 
vode za človeka ter zagotavljanje potrebne količine vode za naravne ekosisteme. 
Onesnaženost voda se opredeljuje kot koncentracija onesnažil, ki zakonsko presegajo 
dovoljene koncentracije (Plut, 2000). 

Kakovost površinske in podzemne vode se odraža v:  
- osnovnih fizikalno-kemijskih parametrih,  
- mikrobioloških parametrih,  
- vsebnosti organskih snovi in težkih kovin, 
- vsebnosti raztopljenega kisika, ki nam pove, kakšna je možnost obstoja živih 

bitij v vodi,  
- biokemijski potrebi po kisiku (BPK5), ki pove, koliko kisika mikroorganizmi 

potrebujejo za oksidacijo organskih snovi, posledično nam visoka biokemijska 
potreba po kisiku pove, da ima voda visoko koncentracijo organskih snovi, kar 
pa lahko pomeni potencialno onesnaženje, 

- kemijski potrebi po kisiku (KPK), ki pove, koliko kisika potrebujemo za 
oksidacijo organskih snovi s kemičnimi procesi, prav tako visoka kemijska 
potreba po kisiku lahko kaže na potencialno onesnaženje (Petrič, 2006). 

Pravilnik, ki ureja kakovost pitne vode v Sloveniji, je Pravilnik o pitni vodi, (Uradni list 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), pravilnik je v skladu z 
ustrezno direktivo Evropske unije. Čista pitna voda nam omogoča in zagotavlja dobro 
zdravje ter kakovost življenja. Pitna voda je definirana kot voda, ki se uporablja za pitje, 
kuhanje, pripravo hrane in druge gospodinjske namene, prav tako pa se uporablja tudi 
pri proizvodnji in prevozu hrane. Zdrava pitna voda je primerna za prehrano ljudi, ko ne 
vsebuje snovi, ki same ali v kombinaciji z drugimi snovmi predstavljajo tveganje za 
zdravje ljudi in ko ne vsebujejo mikroorganizmov in parazitov v številu, ki bi lahko 
pomenilo tveganje za zdravje ljudi (Jurček, 2011). 

Slovenija se uvršča med države, ki nimajo večjih problemov z zalogami pitne vode. Žal 
pa se je v zadnjih tridesetih letih pojavilo opazno upadanje rečnega odtoka. Prav zaradi 
tega obstoječa vodna politika opozarja na zagotavljanje dobrega stanja vode z 
ustreznim prostorskim načrtovanjem ter na trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. To 
želi doseči predvsem z načelom »uporabnik plača«, kar pomeni, da vsak posamezni 
uporabnik plača toliko, kolikor porabi, pri čemer pa se upošteva tudi onesnaževanje 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
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okolja in s tem vode, zaradi tega je potrebno, da uporabnik plača tudi nadomestilo 
zaradi onesnaževanja (Bat in Frantar, 2008). 

2.1 Značilnosti kraških in razpoklinskih vodonosnikov 

Vodonosnike delimo glede na poroznost na tri tipe, to so medzrnski, razpoklinski in 
kraško-razpoklinski vodonosniki (Gamse in Uršič, 2014). 
Kraško-razpoklinske vodonosnike gradijo predvsem karbonatne kamnine, kot sta 
apnenec in dolomit, ki so izpostavljene zakrasevanju. Dobra topnost kamnin pripomore 
k značilni oblikovanosti površja, podzemnim pojavom in pretakanju vode po podzemlju. 
V kanalih in razpokah, ki so nastale v kamninah, se hranijo velike količine podzemnih 
voda. Zaradi značilne razpokanosti padavine in površinske vode hitro poniknejo skozi 
površje. S tem, ko se voda pretaka po razpokah, s kemičnim delovanjem razpoke 
korozijsko širi in veča. Kraško-razpoklinski vodonosniki lahko obsegajo in tvorijo več 
sto kvadratnih kilometrov velika, obsežna, povezana območja oziroma sisteme, ki jih 
prepredajo močno zakraseli razpoklinski in prelomni predeli. 
Kraško-razpoklinski vodonosnik se loči na več delov (slika 1). Spodnji del vodonosnika, 
ki je ves čas zalit z vodo, kjer se voda pretaka po kanalih, razpokah ter porozni osnovi, 
imenujemo zasičena ali freatična cona. Zgornji del vodonosnika, kjer se voda pretaka 
hitro in vertikalno po večjih razpokah in kanalih in počasneje skozi slabše razpokano 
osnovo, imenujemo nezasičena ali vadozna cona. Tretji del vodonosnika pa predstavlja 
poplavna ali epifreatična cona, ta cona je prehodno območje med nezasičeno in 
zasičeno cono. Zanjo je značilno, da jo določa gladina podzemne vode, ki pa se ves 
čas spreminja, saj je odvisna od aktualnih hidroloških stanj (Petrič s sod., 2011). 
 

 

Slika 1: Konceptualni model kraško-razpoklinskega vodonosnika 
(Petrič s sod., 2011) 
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Razpoklinski vodonosnik je vodonosnik, kjer prevladuje razpoklinska poroznost, to so 
pore, razpoke ali lezike (Gamse in Uršič, 2014). Pogosto se pojavljajo v dolomitnih 
kamninah, ki imajo v primerjavi z apnenci več razpok, saj je dolomit bolj krhek in 
kristaliničen (Verbovšek in Kanduč, 2016). 

Za razpoklinske vodonosnike je značilno, da skladiščijo velike količine vode in so zato 
lahko izdatni viri vode. Območje razpoklinskih vodonosnikov je velikokrat gozdnato, kar 
pa predstavlja prednost, saj gozd vodonosnik ščiti pred škodljivimi vplivi in 
onesnaženjem. Sicer pa zaradi velike poroznosti kamnina zadrži le malo onesnažil, ki 
lahko ob primernih vremenskih razmerah hitro odtečejo v podzemlje (Gamse in Uršič, 
2014). 

Dolomit predstavlja karbonatno kamnino, ki je v večini sestavljena iz kalcij 
magnezijevega karbonata – CaMg(CO3)2, ki je mineral dolomita. Večinoma nastaja iz 
apnenca z diagenezo, z odložitvijo z magnezijem bogatega karbonatnega sedimenta. 
Pretakanje vode skozi dolomit je odvisno od kamninske značilnosti. Razlika pretakanja 
vode skozi dolomit in apnenec je v tem, da se v dolomitu voda bolj pogosto pretaka 
počasi in enakomerno skozi razpoke, prav tako je razlika v tem, da so izviri na 
dolomitnem območju manj dovzetni za hidrološke razmere in so razlike v pretokih 
zaradi njih manjše, samočistilna sposobnost vode pa večja. V dolomitu se lahko razvije 
tudi kanalska poroznost, s tem pa dolomit lahko prepuščajo večje količine vode 
(Otoničar s sod., Od izvira do štirne). Prav tako je dolomitno območje razpoklinskih 
vodonosnikov manj heterogeno kot območje z apnenci, zato so razpoklinski 
vodonosniki bolj hidrogeološko predvidljivi (Verbovšek in Kanduč, 2016).  

Apnenec je večinoma sestavljen iz minerala kalcita (kalcijev karbonat, CaCO3). 
Sestavljajo ga drobna, manj kot milimeter velika skeletna in neskeletna apnenčasta 
zrna, med seboj povezana s cementi. Mineraloško so v naravi apnenci v primerjavi z 
drugimi kamninami enolični (Zupan in Otoničar, 2008). Apnenec je prepusten le med 
razpokami, ki jih voda s korozijo širi in veča, s tem pa omogoča boljšo prevodnost. 
Tako nastajajo vedno večji podzemni rovi, ki so lahko tako veliki, da jih imenujemo 
jame. Intenzivnost raztapljanja je odvisna od fizikalnih in kemijskih lastnosti kamnine, 
načina pretakanja in agresivnosti vode (Mihevc in Zupan, 2008). 

2.2 Specifične hidrološke razmere na krasu 

Hidrološke razmere imajo pomemben vpliv na kakovost kraške vode. Različne 
hidrološke razmere se kažejo v različnih stanjih in spremembah hidrokemičnih lastnosti 
podzemne vode, v biološki in mikrobiološki sestavi ter različnih ekosistemih. Najbolj 
aktivni deli kraško-razpoklinskih vodonosnikov (kjer potekajo najbolj dinamične 
spremembe) so jame, estavele, ponori in izviri, sistemi podzemnih razpok ter različni 
speleološki objekti, to so območja, kjer voda izgine s površja v podzemlje ali pa iz 
podzemlja privre na dan. Prav tako pa so to območja habitatov izredne biološke 
vrednosti (Rubinić s sod., 2015). 

Padavine na območju kraško-razpoklinskih vodonosnikov hitro poniknejo skozi 
zakrasela tla, zaradi tega so tovrstna območja s stalnim pretokom površinske vode 
redka. Tako se voda pod površjem pretaka po različno velikih kanalih, razpokah in 
porah do kraških izvirov, kjer znova pride na površje. Smeri in značilnosti podzemnega 
toka vode, z njim pa tudi transport onesnaževalcev, so odvisni od hidroloških razmer, ki 
pa so predvsem posledica razporeditve in količine padavin. Čas, ki ga padavine 
potrebujejo, da pritečejo od površja do izvira, je odvisen od prepustnosti kamnin in 
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hidroloških razmer. Voda po glavnih kanalih potuje zelo hitro in lahko izvir doseže v 
nekaj urah ali dneh. Lahko pa skozi sistem pronica počasi in se v manj prepustnih delih 
vodonosnika tudi zadržuje, tako je podzemna voda pod površjem lahko nekaj tednov, 
mesecev ali celo let. Izviri predstavljajo naraven dotok podzemne vode na površino. 
Nekateri izviri so lahko ves čas aktivni, drugi pa samo takrat, ko je nivo vode dovolj 
visok. Pretok, ki predstavlja količino vode v časovni enoti, se lahko zelo hitro spreminja 
glede na hidrološke razmere. V sušnih obdobjih se pretok vode lahko zmanjša na nekaj 
litrov na sekundo, v deževnem obdobju pa se poveča na več deset kubičnih metrov na 
sekundo. Z diagrami, ki jih imenujemo hidrogrami, se prikazuje spreminjanje pretoka v 
časovnem obdobju. Spremembe v količini padavin in hidroloških pogojih lahko močno 
vplivajo na spremembe fizikalnih in kemijskih lastnosti vode (Petrič in Rubinić, 2015). 
 
Zaledje izvira obsega celotno območje, iz katerega pritekajo površinske in podzemne 
vode v izvir. Način pritekanja vode v izvir je na krasu zelo težko točno določiti. Smer 
toka vode je najpogosteje odvisna od geometrije vodonosnika. Lahko pa se tudi zgodi, 
da spremembe hidroloških razmer spremenijo smer podzemnega toka vode. 
Poznavanje zaledja vira vode in njegova velikost sta še posebej pomembna pri 
načrtovanju zaščite vodonosnika pred onesnaževanjem. Pri zaščiti so prav tako zelo 
pomembne hidrološke in hidrogeološke raziskave, ki jih je potrebno prilagoditi 
posebnostim vodonosnika.  
Geološke raziskave nam dajejo informacije o mejah in strukturi vodonosnika. 
Geomorfološke raziskave pa informacije o kraškem reliefu, ki vpliva na infiltracijo vode 
v podzemlje. S hidrološkimi raziskavami se primerja polnjenje in praznjenje 
vodonosnika. Uporablja se metoda sledenja, z umetnimi sledili, s katero se ugotavljajo 
smeri toka vode. Prav tako pa se lahko za ugotavljanje značilnosti pretakanja 
podzemne vode daljše obdobje spremljajo naravni parametri, kot so temperatura, 
specifična električna prevodnost ter koncentracija kalcijevih in magnezijevih ionov. 
Dobro poznavanje samega vodonosnika nam omogoča pravilno in hitro ukrepanje ob 
morebitnem primeru onesnaženja (Petrič in Rubinić, 2015). 

2.3 Fizikalno-kemijske značilnosti kraške vode 

Fizikalno-kemijske značilnosti vode so indikatorji izvora vode. Te lastnosti so predvsem 
odvisne od tipa kamnine, s katero je voda v stiku. Prav tako pa tudi od pogojev v 
okolju, kot sta klima in temperatura, ter pogojev toka vode, kot je zadrževalni čas vode 
v sistemu. Kemične snovi v vodi vplivajo na lastnosti vode (specifična električna 
prevodnost, pH, gostota in agresivnost do mineralov v kamnini) (Petrič, 2006). 

Sestavine, ki so prisotne v vodi, lahko delimo na tri večje skupine. To so glavne snovi, 
ki opredeljujejo mineralizacijo in osnovni tip podzemne vode, prisotne so v vsebnosti 
nad 5 mg/L. Drugotne snovi so prisotne v vsebnosti od 0,01 do 10 mg/L, ter snovi v 
sledovih, katerih vsebnost je manjša od 0,01 mg/L. V vodi pa se poleg naštetega 
nahajajo tudi raztopljeni plini (Petrič, 2006). 
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Tabela 1: Snovi v kraški vodi 

(Petrič, 2006; Žerovnik, 2009) 

Glavne snovi Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, Fe

2+
, HCO

3

-
, CO

3

2-
, SO

4

2-
, NO

3

-
, Cl

-
, SiO

2
 

Drugotne snovi NH
4

+
, Sr

2+
, Ba

2+
, Li

+
, Mn

2+
, Al, As, NO

2

-
, J

-
, F

-
, Br

-
, B, P  

Raztopljeni plini CO
2
, H

2
S, N

2
, CH

4
, O

2
, He, Ar 

Snovi v sledovih 
As, Sb, Be, Pb, Cd, Cr, Co, Cu, Mo, Ni, Hg, Se, Tl, Ti, U, V, Zn, 

Sn 

 

2.3.1 Temperatura vode 

Temperatura podzemne vode se bistveno manj spreminja kot temperatura vode na 
površini. Glavni razlog za to je, da je podzemna voda v manjši meri izpostavljena 
neposrednim atmosferskim vplivom, kot so različni deli dneva (dan in noč), vremenske 
razmere in letni časi. Seveda vplivajo te spremembe tudi na podzemne vode, vendar 
običajno v manjši meri v odvisnosti od časa in načina zadrževanja vode v podzemlju. V 
vrtinah lahko merimo spreminjanje temperature z globino. Razlike v temperaturi lahko 
kažejo tudi različne cone pretakanja in dotoka vode (Petrič, 2006). 

2.3.2 Motnost vode 

Motnost oziroma kalnost vode nam pove, koliko suspendiranih delcev je prisotnih v 
vodi. Izraža se v mg suhe teže vseh suspendiranih snovi na liter (total suspended 
solids; TSS/L). Motnost se meri s turbidimetrom v enotah NTU (nefelorometrične enote, 
angleško Nephelometric Turbidity Units). Za surovo pitno vodo je dovoljena zgornja 
meja motnosti 5 NTU, po pripravi pa 1 NTU (Petrič, 2006). 

2.3.3 pH 

Kislost oziroma bazičnost vode odraža pH. Kisle vode imajo pH nižji od 7, bazične pa 
višji od 7. pH kraških voda se giblje med 6,5 in 8,5 (Petrič, 2006). 

2.3.4 Specifična električna prevodnost 

Specifična električna prevodnost nam poda podatek o prisotnost ionov v vodi. Za 
specifično električno prevodnost je značilno, da se spreminja s temperaturo. Podaja se 
z enoto μS/cm (Petrič, 2006). Je značilnost vode, da prevaja električni tok. Raztopine 
anorganskih snovi so na splošno dobri prevodniki, saj molekule organskih snovi slabo 
prevajajo električno energijo. Na specifično električno prevodnost pitne vode običajno 
vplivajo koncentracije kalcijevih, magnezijevih, natrijevih, kalijevih, bikarbonatnih, 
sulfatnih in kloridnih ionov. V kraških izvirih se specifična električna prevodnost stalno 
spreminja, vendar spremembe ne pomenijo nujno prisotnosti kontaminacije. Vrednost 
ali sprememba prevodnosti se oceni glede na vrednosti drugih parametrov (Opis 
indikatorskih ..., 2014). 
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2.3.5 Kationi in anioni 

Koncentracije kationov in anionov v vodi lahko določimo v laboratoriju. Običajno 

določamo koncentracijo glavnih ionov Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
, K

+
, HCO

3

-
, CO

3

2-
, SO

4

2-
, NO

3

-
, 

PO
4

3-
, Cl

-
. Izraža se v mg/L ali mekv/L (Petrič, 2006). 

2.3.6 Razmerje med kalcijem in magnezijem  

Na osnovi razmerja koncentracij Ca2+ in Mg2+ (v mekv/L) lahko določimo, s katero 
kamnino je bila voda v stiku (ali je to apnenec ali dolomit). Vrednosti od 1 do 1,5 
predstavljajo vodo, ki je tekla po dolomitni podlagi, vrednosti od 6 naprej pa nam 
povedo, da je voda tekla po apnenčasti podlagi (Petrič, 2006). 

2.3.7 Trdota vode 

V vodi se raztopijo različne snovi, katerih količina in vrsta sta odvisni od območja in 
kemične sestave kamnin v zaledju vodnega vira. Trdota vode je posledica raztopljenih 
mineralov (zlasti kalcijev in magnezijev hidrogenkarbonat ter kalcijev sulfat) (Trdota 
vode …, 2017). Trdoto izražamo z nemškimi trdotnimi stopinjami 1°nt oziroma °dH 
predstavlja 10 mg CaO/L oziroma 17,8 mg CaCO3/L (Petrič, 2006). 

Celokupna trdota vode 

Celokupna trdota predstavlja vsoto koncentracij kovinskih kationov (razen alkalnih 
kationov in ionov vodika). V veliki meri je celokupna trdota posledica koncentracije 
ionov kalcija in magnezija (Petrič, 2006). 

Karbonatna trdota vode 

Karbonatna trdota vode predstavlja vsoto koncentracij hidrogenkarbonatnih in 
karbonatnih soli kovinskih kationov, še posebej kalcija in magnezija. Karbonatna trdota 
vode predstavlja delež soli, ki se bo po daljšem vrenju izločil iz raztopine (Petrič, 2006). 

Nekarbonatna trdota vode 

Nekarbonatna trdota vode predstavlja prisotnost klorovih, sulfatnih, nitratnih in drugih 
nekarbonatnih soli prej omenjenih kovin (Petrič, 2006). 

2.3.8 Kloridi 

Kloridi v vodi so lahko naravnega izvora ali pa so prisotni zaradi komunalnih ter 
industrijskih odpadnih voda. Prav tako so lahko tudi posledica erozije prsti, soljenja 
cest ali uporabe gnojil (Opis indikatorskih ..., 2014). Mejna koncentracija kloridov v pitni 
vodi je opredeljena v Pravilniku o pitni vodi in je 250 mg /L. 

2.3.9 Nitriti in nitrati 

Dušik v naravi kroži, del tega kroga sta tudi oksidacijska in redukcijska stopnja – nitrati 
in nitriti. Dodatno se nitrati in nitriti v naravi pojavljajo kot posledica človekovega 
delovanja, predvsem zaradi uporabe gnojil, komunalnih odplak in industrije. V vodi so 
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dobro topni (Opis kemijskih …, 2014). Mejno koncentracijo nitritov in nitratov v pitni 
vodi določa Pravilnik o pitni vodi in je za nitrate 50 mg/L, ter 0,05 mg/L za nitrite.  

2.3.10 Sulfati 

Sulfati so naravno prisotni v številnih kamninah, uporabljajo pa se tudi v industrijah. V 
okolje lahko pridejo z odpadki in iz atmosfere, z emisijami žveplovega dioksida kot kisel 
dež. Sulfat v pitni vodi je lahko vzrok spremenjenega okusa vode pri koncentraciji višji 
od 250 mg/L. (Opis indikatorskih ..., 2014). Mejno koncentracijo sulfata v pitni vodi 
določa Pravilnik o pitni vodi in je 250 mg/L. 

2.3.11 Fosfati 

Fosfati so zelo pomembni za rastline, saj jih te vgrajujejo v DNK. Vendar v naravnem 
okolju fosfatov ni veliko. Povišane koncentracije fosfatov v okolju nastanejo zaradi 
spiranja umetnih gnojil s kmetijskih površin ter z odpadnimi vodami, ki lahko vsebujejo 
razna čistilna sredstva, kot so praški, detergenti. Povišano koncentracijo hranljivih 
snovi, kot so fosfati in nitrati v vodnem okolju, imenujemo evtrofikacija. V tem primeru 
povzročijo množično rast ter razmnoževanje rastlin (predvsem zelenih alg in 
modrozelenih cepljivk). S kasneje odmrlimi algami se hranijo bakterije, ki se hitro 
razmnožujejo in porabljajo kisik, ki je v vodi (Petrič, 2006). To pogosto privede do 
anoksičnih razmer. Normativ za vsebnost fosfatov v pitni vodi je 0,56 mg/L (Vovk s 
sod., 2004). 

2.4 Mikrobiološke značilnosti kraške vode 

Mikrobiološki parametri nam kažejo stopnjo onesnaženja vode z mikroorganizmi, z 
njimi lahko zaznamo tudi fekalno onesnaženje ter stopnjo onesnaženja. Spremljanje 
teh parametrov v pitni vodi je glede na varnost pitne vode za človeka na prvem mestu. 
V vodi se določa fekalne bakterije, ki so lahko posledica živalskih ali človeških 
iztrebkov, kot so Escherichia coli (E. coli) in enterokoki in indikatorske parametre, kot 
so koliformne bakterije ter število kolonij pri 22 °C in pri 37 °C. V primeru ugotovitve 
onesnaženja s fekalijami, voda ni primerna za pitje, zato jo je potrebno predhodno 
pripraviti (dezinfekcija) (Opis mikrobioloških …, 2014). 

2.4.1 ATP 

ATP se v vzorcih vode meri kot kazalnik kakovosti vode. Uporabljajo se Total in Free 
testi. S total testi se meri ATP, ki ga vsebujejo žive celice in trdni delci (mikrobni ATP) 
ter ATP raztopljen v vodi (nemikrobni ATP). S Free testi pa se meri samo raztopljen 
ATP zunaj živih celic (nemikrobni ATP). Če se testi uporabljajo skupaj, je to zelo 
učinkovit sistem za spremljanje kakovosti vode. Razlika med rezultati Total in Free 
testov predstavlja ATP iz živih organizmov (imenovana tudi biomasa). ATP se izraža v 
enotah RLU (relativne svetlobne enote, angleško relative light units), ki se jih primerja z 
vrednostjo CFU/ml (colony forming unit) in pomeni število kolonijskih enot oziroma 
mikrobnih celic, iz katerih se razvije posamezna kolonija (Directions for …, 2014). 

2.4.2 Število kolonij 

Podatek o številu kolonij pri 22 °C in pri 37 °C nam da izhodišče za oceno stanja. 
Bakterije so v vodi naravno prisotne. Nenadno povečanje števila pa je lahko pokazatelj 
nekega onesnaženja. Temperatura 22 °C in 37 °C je podatek, pri kateri temperaturi 
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smo bakterije v laboratoriju inkubirali. Število kolonij pri 22 °C je predvsem pokazatelj 
nefekalnega izvora, število kolonij pri 37 °C pa lahko kaže tudi na možnost fekalnega 
onesnažena. Mejno vrednost števila kolonij pri 22 °C v pitni vodi določa Pravilnik o pitni 
vodi, in je brez neobičajnih sprememb, mejna vrednost števila kolonij pri 37 °C pa je 
manj kot 100 na mL (Opis mikrobioloških …, 2014). 

2.4.3 Escherichia coli (E. coli) 

Bakterije Escherichia coli so v velikem številu stalno prisotne v blatu živali in ljudi. Prav 
zaradi tega so prisotne tudi v odplakah in poljedelstvu. Prisotnost teh bakterij je 
zanesljiv pokazatelj fekalnega onesnaženja vode. Mejna vrednost pojava bakterije po 
Pravilniku o pitni vodi je 0 na 100 ml (Opis mikrobioloških …, 2014). 

2.4.4 Enterokoki 

Enterokoki so bakterije, ki so naravno prisotne v blatu živali in ljudi. So zanesljivi 
pokazatelji fekalnega izvora. V vodi so obstojne dlje časa kot E. coli, kar nam omogoča 
detekcijo starejše prisotnosti onesnaženja, čeprav drugih bakterij v vodi ni bilo 
ugotovljenih. Pravilnik o pitni vodi določa mejno vrednost enterokokov v pitni vodi in ta 
je 0 na 100 mL (Opis mikrobioloških …, 2014). 

2.4.5 Koliformne bakterije 

Koliformne bakterije so bakterije, ki so prisotne v okolju ter v blatu živali in ljudi. Da 
lahko koliformne bakterije uporabimo kot pokazatelje fekalnega onesnaženja, moramo 
v vzorcu vode potrditi tudi prisotnost E. coli in/ali enterokokov. Preizkušanje vzorcev 
pitne vode za prisotnost koliformnih bakterij se uporablja za detekcijo prisotnosti 
organskih in anorganskih snovi iz okolja, onesnaženje po pripravi vode ter ugotavljanje 
poškodb na vodovodnem omrežju. Pravilnik o pitni vodi določa mejno vrednost 
enterokokov v pitni vodi in ta je 0 na 100 mL (Opis indikatorskih ..., 2014) 

2.5 Raba in ranljivost kraških voda  

V Sloveniji kraške vode predstavljajo več kot 50 % vseh zalog pitne vode (Kranjc, 
2000). Vodo iz kraško-razpoklinskih vodonosnikov se zajema na različne načine, kot 
so: zajetje izvira, vodnjaki (predvsem uporaba tam, kjer je nivo vode blizu površine), 
vrtine (uporaba tam, kjer se vodo črpa iz večjih globin), zajezitve izvirov in galerije 
oziroma izkopani rovi (vodo se zajema iz notranjosti vodonosnika, ta metoda se 
uporablja na območjih, kjer izviri občasno presahnejo) (Petrič, 2006). 

Za izrabo kraškega vodnega vira je pomembno dobro poznavanje delovanja in 
značilnosti vodonosnika. Prav tako mora biti raba vode proučena in načrtovana tako, 
da se z njo ne poruši naravnega ravnovesja med napajanjem in izrabo vodonosnika 
(Petrič, 2006). Za dobro trajnostno gospodarjenje z vodnim virom je potreben reden 
monitoring količine in kakovosti vode. Ključnega pomena je tudi analiza 
onesnaževalcev na površju. Onesnaževalci so lahko obstoječi ali potencialni viri 
onesnaženja zaradi antropogenih dejavnosti (Ravbar, 2006). 

Ranljivost kraško-razpoklinskih vodonosnikov opredeljuje verjetnost onesnaženja. Z 
ranljivostjo lahko podamo oceno občutljivosti na posledice človeških dejavnosti na 
vodonosnik. Ranljivost je odvisna od geoloških, hidrogeoloških, hidroloških, klimatskih 
in vegetacijskih karakteristik območja, iz katerega se vodni vir napaja. Procesa, ki sta 
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zelo pomembna za ranljivost, sta infiltracija padavin ali površinskih tokov skozi 
nezasičeno cono ter tok in transport snovi skozi zasičeno cono vodonosnika (Petrič s 
sod., 2011). Prav zaradi hitre infiltracije vode v podzemlje so kraško-razpoklinski 
vodonosniki zelo občutljivi na onesnaženje (Ravbar, 2006). Osnovna kraška kamnina 
je dobro razpokana, posledično se na površju zadrži le majhna količina nevarnih snovi, 
večina pa skupaj z vodo pronica skozi vodonosnik. K hitri infiltraciji pripomore tudi 
majhna debelina zaščitne plasti prsti, rastja ter sedimentov, ki prekrivajo kamnine, 
ponekod tega pokrova sploh ni. Poleg tega je za kraško-razpoklinske vodonosnike 
značilno, da je pretakanje vode v podzemlju heterogeno, določanje smeri potovanja 
vode pa zelo težko. S tem se lahko onesnaženje hitro in nekontrolirano prenese daleč 
stran od mesta vnosa onesnažila. Zaradi vseh naštetih značilnosti pa so tudi 
samoočiščevalne sposobnosti območja močno zmanjšane (Petrič s sod., 2011). 

Največje onesnaževalce kraških voda opisuje Ravbar (2006), prikazani pa so tudi na 
sliki 2: 

- Onesnaženja iz naselij; greznice, ki niso urejene po zahtevah, neurejena 
kanalizacija, izcedne vode s cest, industrije in odlagališča odpadkov. Velik vpliv 
na onesnaževanje imajo tudi neurejena divja odlagališča, ki so najpogosteje 
lokalnega izvora, ta so v večini nastala v času, ko je bil odvoz odpadkov še 
neurejen, na žalost pa se marsikatera uporabljajo še danes. Večina nepravilno 
odloženih odpadkov na divjih odlagališčih predstavlja predvsem gradbene, 
kmetijske in kosovne odpadke, med njimi pa se najdejo tudi nevarni odpadki, 
kot so motorna vozila, bela tehnika, baterije in akumulatorji, barve, laki itd. 

- Promet; lokalne ceste nimajo urejenega obcestnega kanala, kjer se vsa 
meteorna voda zbira in od tam naprej odteče v meteorni kanalizacijski sistem. 
Zaradi neurejenega sistema se onesnažena voda s cest izpira v podtalnico. 
Največji problemi lahko nastanejo pri nesrečah, ko lahko pride do 
nenadzorovanega izlivanja nevarnih snovi v naravo. Velik problem predstavlja 
tudi soljenje cest, za kar se najpogosteje uporablja mešanico natrijevega klorida 
s primesmi ter raztopino kalcijevega diklorida, prav tako pa so mešanici lahko 
primešane težke kovine, včasih celo živo srebro. Vse to ima lahko zaradi 
neurejenih meteornih kanalov velik vpliv na podtalnico. 

- Kmetijstvo; še posebej, če gre za intenzivno kmetijstvo, pri katerem se 
uporabljajo večje količine fitofarmacevtskih sredstev, saj je dobiček kmetov 
vezan na pridelek. Predvsem je pomembna pravilna in zmerna uporaba teh 
sredstev. Vir onesnaženja so tudi gnojenje z mineralnimi gnojili, gnojevko in 
hlevskim gnojem ter nenadzorovana gnojišča in zaloge hlevskega gnoja, iz 
katerih se izcedne vode iztekajo v naravo, posledično pa tudi v podtalnico. 

- Industrija; predstavlja vir onesnaženja v primeru, da zbiranje in čiščenje 
odpadnih vod ni dobro urejeno in učinkovito. V veliko industrijah se trudijo omiliti 
vpliv na okolje z okolju prijaznejšimi tehnologijami. 

- Turizem; pomeni za okolje obremenitev v smislu povečane porabe pitne vode, s 
tem se poveča tudi količina odpadne vode. Prav tako se poveča obseg 
pozidanega območja predvsem z gostilnami, rekreacijskimi objekti in parkirišči. 
Poveča se tudi promet. Vse to pa vpliva tudi na podzemne vode. 

- Zanemarljivo pa tudi ni dejstvo, da čistočo vode ogroža tudi onesnaženje iz 
zraka, saj padavine iz zraka izpirajo nevarni snovi, te pa se potem infiltrirajo v 
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podtalnico. Vsi ti onesnaževalci predstavljajo potencialno onesnaženje virov 
pitne vode (Petrič s sod., 2011). 

 

Slika 2: Shematski prikaz onesnaženja podtalne vode 
(Zupan s sod., 2008) 

2.5.1 Varovanje kraških vodnih virov in kraško-razpoklinskih 

vodonosnikov 

Varovanje kraško-razpoklinskih vodonosnikov je še posebej pomembno zaradi treh 
razlogov: 

- kraško-razpoklinski vodonosniki predstavljajo velik in pomemben vir pitne vode 
za prebivalstvo, 

- kraško območje je zaradi svojih značilnosti zelo ranljivo in dovzetno za 
onesnaženje, 

- s trajnostnim upravljanjem podzemne vode lahko preprečimo onesnaženje in s 
tem zavarujemo zaloge pitne vode (Hydrogeological aspects ..., 1995). 

Različne dejavnosti in posegi v naravni prostor počasi, a zagotovo onesnažujejo vire 
pitne vode. V najslabših primerih, ko se pojavlja onesnaženje s strupenimi snovmi, pa 
lahko pride do trajnega onesnaženja virov pitne vode (Ravbar, 2006). Problematiko 
onesnaževanja se predvsem rešuje z izboljšavami in gradnjo kanalizacijskih sistemov, 
ki so povezani s primernimi čistilnimi napravami. Pomembna je pravilna raba škodljivih 
snovi v kmetijstvu (npr. pesticidi, gnojila), predvsem uporaba ustreznih količin v 
ustreznem letnem času. Prav tako se izvajajo ukrepi za preprečevanje onesnaženja 
(npr. lovilci olj na avtocestah). Če pa do nesreče pride, je potrebno hitro odreagirati z 
informiranjem ustreznih služb in pravilno ukrepati. Pomembno je, da se vodni viri 
zavarujejo z odloki o varovanju in določijo vodovarstveni pasovi ter znotraj njih 
opredelijo dovoljene in omejene aktivnosti. Prav tako pa je tudi izredno velikega 



13 

 

pomena ozaveščanje prebivalcev o pomembnosti in ranljivosti kraško-razpoklinskih 
vodonosnikov. 
Večina voda iz kraško-razpoklinskih vodonosnikov je bakteriološko oporečnih, kar je 
posledica onesnaženja z mikroorganizmi (npr. E. coli, enterokoki). Zaradi tega so vode 
brez ustrezne priprave neprimerne za uživanje. V Sloveniji se priprava vode izvaja 
predvsem s filtracijo z membranskimi filtri, kloriranjem in UV-dezinfekcijo (Petrič s sod., 
2011). 

Veliko kraških vodnih virov v Sloveniji je še vedno neustrezno zaščitenih. Razlogi za to 
so predvsem različni interesi uporabnikov prostora, neučinkovit nadzor ter pomanjkanje 
znanja. Zakon o vodah predpisuje nadzor nad izvajanjem predpisanih ukrepov in 
izdelavo varstvenih pasov, Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja 
pa opredeljuje merila za določanje meja vodovarstvenih območij (Petrič in Ravbar, 
2008). 
 

 

Slika 3: Obcestni znaki za vodovarstveno območje 

Za določanje vodovarstvenih pasov in varovanje občutljivih območij kraško-
razpoklinskega vodonosnika se uporablja kartiranje ranljivosti ter ocenjevanje tveganja 
za onesnaženje. Za dobro ocenitev naravnih ranljivosti kraško-razpoklinskih 
vodonosnikov je treba upoštevati in dobro poznati naravne značilnosti vodonosnika. 
Dobro poznavanje vodonosnika temelji predvsem na oceni varovalnih pokrovov prsti 
(debelina in značilnost prsti), prav tako pa so pomembne hitrost in značilnost infiltracije 
padavin v podzemlje ter zakraselost območja. Z ocenjevanjem naravne ranljivosti se 
izdela karta, na kateri so stopnje ranljivosti označene s primerno barvo. Z določitvijo 
najranljivejših območij se lahko označijo območja vodovarstvenih pasov. S temi podatki 
lahko primerno načrtujemo upravljanje vodnih virov ter naredimo primeren plan 
monitoringa. Na najranljivejših območjih veljajo najstrožji varstveni ukrepi, prav tako pa 
so prepovedane škodljive antropogene dejavnosti na tem območju. Prav tako morajo 
biti ta območja označena z ustreznimi znaki (slika 3). Karte naravne ranljivosti lahko 
dopolnimo s potencialnimi in dejanskimi onesnaževalci podzemne vode in tako 
ocenimo tveganje za onesnaženje. Takšni načrti nam omogočajo boljše ovrednotenje 
človekovega vpliva na vodni vir, boljše načrtovanje v prihodnosti, dobre podlage za 
presoje vplivov na okolje, lažje predvidevanje posledic ob onesnaženju ter 
učinkovitejšo sanacijo že znanih onesnaževalcev (Ravbar, 2008). 



14 

 

Prav tako je ključen dejavnik varovanja vodnih virov stalno nadziranje kakovosti vode 
vodonosnikov, smiselno je vzpostaviti monitoring vode, ki upošteva spreminjanje 
hidroloških razmer. Pomembne spremembe v kakovosti vode se v največji meri 
pojavljajo prav v povezavi z različnimi hidrološkimi stanji. Na kraškem območju se 
spremembe dogajajo v kratkih časovnih intervalih v času vodnih valov, to je od 
začetega naraščanja pretoka vode, preko viška in ponovnega zniževanja pretoka proti 
začetnemu stanju. Priporočljivo je ujeti prvi vodni val po daljšem sušnem obdobju, saj v 
tem času poteka najintenzivnejše spiranje in prenos onesnažil. S pritokom nove vode 
se nekatere koncentracije snovi v vodi višajo, druge pa se nižajo. V takšnih situacijah 
se lahko kakovost voda hitro spremeni (Ravbar s sod., 2016). 

Dobra praksa je tudi ponovno uporabljanje v preteklosti opuščenih vodnih virov, ki 
lahko, s primernimi postopki priprave vode, služijo kot rezervni vodni viri pitne vode, v 
primerih onesnaženja primarnih virov oziroma njihove prekomerne izrabe (Ravbar s 
sod., 2013).  

Upravljanje voda ne sme biti splošno, ampak specifično za vsak vodni vir posebej. 
Pomembno je dobro poznavanje razmer, značilnosti in pretakanja vode, kar pa je 
zaradi kraškega površja dostikrat težko. Razlikovanje med vplivi naravnih dejavnikov, 
rabe tal, kemizma vode in značilnosti mikrohabitatov, omogoča dovolj hitro in uspešno 
prepoznavanje sprememb v vodnih telesih, ki so povezane z onesnaženjem. Kar pa je 
izhodišče za dovolj hitro ukrepanje (Ravbar s sod., 2016). 

3 OPIS OBMOČJA 

Preiskovani vodni viri ležijo v občini Postojna, nahajajo pa se med občino Logatec in 
Postojna (slika 4). Območje leži v notranjsko-kraški regiji, v jugozahodni Sloveniji se 
stikata mediteransko in celinsko podnebje (Predstavitev občine, 2018). Vir Korentan se 
nahaja na Orehovškem krasu pri vasi Hruševje, severovzhodno od doline Pivke 
(Ravbar s sod., 2013). Preostali proučevani vodni viri pa se nahajajo na vznožju 
Planinske gore na zahodnem obrobju Planinskega polja (Breznik, 1961).  

Kot je že bilo omenjeno, je za kras značilno podzemno pretakanje vode. Voda s 
pretakanjem skozi porozno kamnino v podzemlju širi razpoke, kanale in špranje, 
pretaka se proti izvirom, ki so pogosto nastali na stiku vodonosnika z neprepustnim 
obrobjem. Kraško polje je kotanja, ki je nastala tam, kjer je voda raztapljala apnenec in 
v mnogih letih ustvarila ravno dno polja, poplave pa so še danes del kraškega polja. 
Poleti in v sušnem obdobju je gladina vode pod nivojem polja, spomladi, jeseni in 
pozimi oziroma v deževnem obdobju pa se zgodi, da je gladina nad nivojem polja, kar 
privede do poplav (Mihevc, 2014).  

Večina v sklopu magistrske naloge analiziranih vodnih virov se nahaja na robu 
kraškega polja, ki v času močnejših in dolgotrajnih padavin poplavlja. 
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Slika 4: Imena proučevanih vodnih virov 
(OpenStreetMap: OCM Landscape) 

Na zemljevidu so prikazani vodni viri, ki smo jih proučevali v magistrski nalogi: 
Grčarevski izviri, Literberg, Studenec v Ščurku, Olarica, Cvinger, se nahajajo na 
območju Planinske gore na robu Planinskega polja. Vir Pod skalo se nahaja v vasi 
Belsko, izvir Korentan pa na območju Orehovškega krasa. Označene vodne vire smo v 
nadaljevanju opisali, v njih odvzeli vzorce za fizikalno-kemijsko in mikrobiološko analizo 
v laboratoriju, izračunali vodno bilanco ter določili potencialne vire onesnaženja. Slika 4 
se nahaja v prilogi številka 1. 

3.1 Planinsko polje  

Planinsko polje je poleg Cerkniškega polja eno izmed glavnih kraških polj na 
Notranjskem. Je približno 5 km dolgo in 3 km široko. Na južnem delu polja sta dva 
hriba Stari grad (703 m) in Kali (574 m), na zahodu se vzpenja Planinska gora (924 m), 
na vzhodni strani so nižji hribi, s povprečno višino 150 m nad poljem, ki ločujejo 
Planinsko polje in Logaški ravnik, na severni strani pa je Lanski vrh. Polje je nastalo ob 
idrijskem prelomu, kamninska sestava polja je ob robu zakrasel kredni in jurski 
apnenec, na dnu pa triasni dolomit (Mihevc in Ravbar, 2010). 

Planinsko polje nima površinskih dotokov in odtokov. Polje z vodo polnijo dotoki iz 
Planinske jame (izvir Unice), izviri Malenščice in izvir Škratovka, nekaj manjših izvirov 
ob vznožju Planinske gore in izviri Hotenke pri Grčarevcu (Breznik, 1961). Zelo slabo 
prepustni dolomit na dnu polja in tanka plast ilovnatih in peščenih naplavin zadržujejo 
vodo, ob večjem deževju pa se ta lahko dvigne tudi 10 metrov in poplavi celotno polje, 
celotna količina poplavljene vode lahko predstavlja tudi 40 milijonov m3. Poplave (slika 
5) se pojavljajo večkrat letno, v povprečju trajajo 2 meseca. Glavni razlog za 
poplavljanje polja je dotok vode na polje, ki je izrazito večji od odtoka. Minimalni dotok 
vode je 1,5 m3/s, maksimalni pa lahko doseže tudi 120 m3/s, zmožnost odtoka vode 
skozi ponore pa je 40 do 60 m3/s (Mihevc in Ravbar, 2010). 
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V preteklosti so večkrat poskusili preprečiti poplave, a so poškodovali ponore na robu 
polja in naravno strugo reke Unice. Narava nas uči, da poplav ne moremo preprečiti, 
ampak lahko njihove negativne učinke omilimo s poznavanjem in upoštevanjem 
poplavnih razmer ter pravilnim načrtovanjem rabe prostora (Mihevc, 2014).  

 

Slika 5: Poplavljeno Planinsko polje 

3.2 Geološke in hidrogeološke značilnosti 

Večina vodnih virov, ki so opisani v magistrski nalogi, leži ob robu Planinskega polja. 
Večji del vode na Planinsko polje priteka na skrajnem jugozahodnem robu polja po 
zakraselih krednih apnencih. Prav tako se zakraseli kredni in jurski apnenci nahajajo 
tudi na severovzhodnem robu Planinskega polja. Ob vznožju Planinske gore se 
nahajajo zgornjetriasni dolomiti, ki pa niso popolnoma neprepustni, saj so različno 
razpokani, na njih pa so se razvili lokalni kraški pojavi. Nivo vode v njih tudi v sušnih 
obdobjih ostane visok, dviga se v smeri od polja proti hribu, ob vznožju gore pa je več 
stalnih izvirov (Breznik, 1961). 

Obrobje polja, kjer se nahajata Lanski vrh in Grčarevec, je iz zgornjetriasnega 
dolomita, ki je dokaj razpokan zaradi bližine idrijskega preloma. Zaledje Lanskega vrha 
sestavljajo spodnjekredni apnenci z vložki dolomita, kjer je tudi več velikih ponorov. 
Vzhodno pobočje Lanskega vrha pokrivajo spodnjekredni apnenci. Zaledje Grčarevca 
je zgrajeno iz spodnjejurskega dolomita z vložki apnencev, kjer se nahajajo tudi 
estavele, prav tako pa se lahko v tem predelu pojavljajo tudi krpe fliša (Breznik, 1961). 

Pri Grčarevcu, na skrajnem severozahodnem robu polja, v daljših in močnejših 
deževnih obdobjih priteka iz estavel Hotenjka (to je voda, ki priteče iz ponorov v 
Hotedršici), te so aktivne 1–2-krat na leto (Breznik, 1961). Estavele so izviri, ki se 
občasno pri upadanju vodne gladine spremenijo v ponor. Ob dvigovanju vodne gladine 
voda iz estavel izteka, ob spuščanju pa estavele vodo požirajo (Peternelj, 2009). Ko se 
deževje umiri, se voda počasi umika in lahko tudi popolnoma presahne. Ob suši pade 
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nivo vode pod polje, zato v sušnem času ni videti vodnega toka Hotenjke, verjetno 
voda teče v manjši globini pod poljem proti ponorom ob vznožju Lanskega vrha – izvir v 
Grapi pod Grčarevcem. Območje Lanskega vrha je ponorno (Breznik, 1961). 

Izvir Korentan se nahaja na dobro zakraselem Orehovškem krasu, ki je jasno omejen 
plitev kraško-razpoklinski vodonosnik. Obsega območje okrog 9 km2. Nahaja se 
severovzhodno od doline Pivke. Vodonosnik gradijo zgornjekredni apnenci, ki so na 
jugozahodu delno narinjeni na eocenske flišne kamnine, ki obkrožajo vodonosnik. Na 
Orehovškem krasu se nahajajo značilne vrtače in jame. Jugozahodni del vodonosnika 
napaja veliko manjših ponikalnic. Vodonosnik se prazni skozi izvir Korentan, ki je 
stalen, in skozi dva občasna izvira (Ravbar s sod., 2013).  

 

Slika 6: Litološka karta 

(Osnovna geološka karta 1 : 100.000, Geološki zavod Slovenije) 
 

Litološka karta (slika 6) prikazuje položaj proučevanih vodnih virov glede na litološke 
značilnosti. Iz karte je razvidno, da ležijo vodni viri na območju vznožja Planinske gore 
na obrobju zgornjetriasnega dolomita in na območju nanosa rek in potokov, pobočnega 
grušča in jezerskih sedimentov. Vodni vir Korentan pa leži na območju stika 
zgornjekrednih apnencev z eocenskim flišem. Slika 6 se nahaja v prilogi številka 2. 
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Slika 7: Hidrogeološka karta 

(Osnovna geološka karta 1: 100.000, Geološki zavod Slovenije) 

Hidrogeološka karta (slika 7) prikazuje lokacijo proučevanih vodnih virov glede na 
hidrogeološke značilnosti. Osnovni položaj večine izvirov ob vznožju Planinske gore je 
vezan na stik srednje prepustnega vodonosnika z razpoklinsko poroznostjo in 
vodonosnika z medzrnsko poroznostjo. Mikrolokacija posameznega izvira pa je glede 
na lokalne geološke razmere zamaknjena v eno ali drugo hidrogeološko enoto. Izvira 
Cvinger in Grčarevski izviri ter vrtina G/97 pa se vsaj deloma napajajo tudi iz dobro 
prepustnega vodonosnika s kraško-razpoklinsko poroznostjo. Izvir Korentan je lociran 
na meji med dobro prepustnim vodonosnikom s kraško-razpoklinsko poroznostjo in 
zelo slabo prepustnimi plastmi. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da večina omenjenih 
vodnih virov leži na stiku vodonosnika s slabše prepustnim obrobjem. Slika 7 se nahaja 
v prilogi številka 3. 
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Slika 8: Litološka karta s prikazom jam 

(Osnovna geološka karta 1 : 100.000, Geološki zavod Slovenije in Kataster jam IZRK 
ZRC SAZU in JZS) 
 
Litološka karta z označenimi vhodi jam (slika 8) prikazuje odvisnost pojava jam glede 
na litološke značilnosti. Iz karte lahko vidimo, da se največ jam pojavlja v območju 
zgornjekrednega apnenca ter spodnjekrednega apnenca z vložki dolomita. Jam je manj 
na območju kamnin jurske starosti, kjer se menjavata apnenec in dolomit, še manj pa v 
zgornjetriansem dolomitu. Brez jam so območja nanosov rek in potokov. Slika 8 se 
nahaja v prilogi številka 4 . 

3.3 Občina Postojna in postojnski vodovod 

Občina Postojna leži na jugozahodnem delu Slovenije, na stičišču mediteranskega in 
celinskega podnebja. Območje spada v notranjsko-kraško regijo. Zaradi svoje lege 
med Ljubljano, Trstom, Gorico in Reko je Postojna upravno in gospodarsko središče 
Notranjske. Občina obsega 270 km2, na katerih živi 15.700 prebivalcev. Več kot 60 % 
občine pokriva gozd. Pogoji za kmetijska zemljišča niso najboljši, tako predstavlja 
glavni del kmetijstva živinoreja. Narava je razmeroma dobro ohranjena, čeprav velik del 
občine zajema osrednje območje usposabljanja Slovenske vojske. Občina ima dober 
gospodarski in turistični razvoj, saj se tu nahaja svetovno znana Postojnska jama. 
Danes je Postojna predstavljena kot sodobno organizirano in prijazno mesto 
(Predstavitev občine, 2018). 

Postojnski vodovodni sistem upravlja podjetje KOVOD, d. o. o. Skupaj s primarnimi in 
sekundarnimi cevovodi meri v dolžino 266 km in spada med srednje velike sisteme v 
državi. Trenutno oskrbuje nekaj manj kot 21.000 prebivalcev v občinah Postojna in 
Pivka. Letna količina prodane vode znaša 1.400.000 m3 vode (Vodovodni sistem …, 
2018). Najpomembnejši vir pitne vode v sistemu je kraški izvir Malenščica. Napaja se iz 
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vod, ki se iztekajo iz Babnega, Loškega in Cerkniškega polja prav tako pa tudi iz 
Pivške kotline, Javornikov in Snežnika. Povprečna letna izdatnost izvira je približno 6,7 
m3/s (Kogovšek, 2012), ob nizkih količinah vode se pretok zniža na 1,1 m3/s. 
Zmogljivosti izvira še niso popolnoma izkoriščene. Črpalna postaja, ki povprečno 
načrpa 85 l/s, je locirana približno 100 metrov nad izvirom. V vodovod so vključeni tudi 
nanoški vodni viri, ki pa skupno prispevajo 10 % vode v sistem. Majhen del vode (niti 
1 %) pa k oskrbi s pitno vodo prispevajo tudi lokalni vodni viri (Ravbar, 2005).  

Načrpana voda v Malnih je pred distribucijo očiščena. Priprava vode se izvaja s 
flokulacijo, filtriranjem, UV-dezinfekcijo ter dezinfekcijo s plinskim klorom, v 
preizkušanju pa je tudi sistem ultrafiltracije. Do vodnih izgub v omrežju prihaja zaradi 
dotrajanosti omrežja, slabe kakovosti cevovodov ter posedanja terena. Veliko težavo 
na vodovodnem sistemu pa predstavlja tudi ekološka ogroženost samih vodnih virov. V 
neposrednem zaledju vira Malni poteka najpomembnejša avtocestna in železniška 
povezava v Sloveniji, prav tako pa je tu tudi vojaško vadišče Poček in zaprta 
postojnska deponija. Če bi prišlo do nesreče, bi bilo zajetje Malni neuporabno že v 
nekaj urah, posledično pa bi bili prebivalci Postojne in okolice brez pitne vode (Ravbar, 
2005). 

Lokalni viri vode se uporabljajo tudi za lokalno vodooskrbo v nekaterih vaseh in 
enodružinskih hišah. Na primer Veliko Ubeljsko se napaja iz izvirov pod Nanosom 
(Zornice 1, 2); Razdrto se napaja iz Reševnika in Pri stajah, Kmetijska zadruga v 
Razdrtem dobiva vodo iz Sel 1 in 2, medtem ko je del Šmihela pod Nanosom 
oskrbovan iz vira Ovčjak, Ježevec in Na Čodru. Vir pitne vode za Malo Ubeljsko 
predstavlja površinski vodotok Globoščak, medtem ko se območje med Hruševjem in 
Prestrankom oskrbuje s pomočjo lokalnega vodnega vira Sajevščica ali Rakulik. 
Nekatere hiše so opremljene tudi z vodo iz Mrzleka in Literberga, ki se nahajata v 
občini Postojna, vendar se uporabljata za oskrbo s pitno vodo v občini Logatec (Petrič, 
2002). 
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4 OPIS PROUČEVANIH VODNIH VIROV Z DOLOČITVIJO 

POTENCIALNIH VIROV ONESNAŽENJA 

Izvirov na območju vznožja Planinske gore na Planinskem polju je 24. V magistrski 
nalogi smo bolj podrobno opisali in analizirali osem izvirov. Ti izviri so: Pod skalo, 
Lepena, Olarica, Literberg, Cvinger, Studenec v Ščurku, Grčarevski izviri in Kotla v 
grapi. Vključili pa smo tudi izvir Korentan z Orehovškega krasa. Za te izvire smo se 
odločili, ker smo do njih lažje dostopali, so manj ogroženi glede onesnaženja in so bolj 
izdatni. V tabeli 2 so zapisane koordinate opisanih izvirov. 

Tabela 2: Koordinate opisanih izvirov 

(Atlas okolja ..., 2018) 

Izvir X Y Z 

Pod skalo 434882 75393 534 

Lepena 440536 76173 544 

Olarica 442606 76508 447 

Literberg 441257 79366 449 

Cvinger 441920 75950 451 

Studenec v Ščurku 441957 78579 460 

Grčarevski izviri 439090 81484 475 

Kotla v grapi 439650 80920 447 

Korentan 433090 68312 335 

 

4.1 Pod skalo 

Izvir Pod skalo (slika 9) oziroma Belski izvir je stalni kraški izvir. Nahaja se ob vznožju 
stene ob cesti, pod cerkvijo v vasi Belsko. Na tej lokaciji je zgrajen tudi vaški vodnjak, 
saj je izvir že nekoč služil kot vodni vir lokalnim hišam. Srednji pretok izvira je 5 l/s 
(Habič, 1979). Hidrogeološke razmere zaledja izvira so zapletene, saj je območje 
sestavljeno iz dolomita in apnenca, narinjeno je na fliš in slabo vodotesno, tako ima 
zelo nizko prepusten fliš funkcijo hidrogeološke pregrade, prav tako pa so kamnine 
razlomljene in zdrobljene, kar ustvarja razpoklinski vodonosnik. Hidro-kemični podatki 
kažejo, da je tu voda bogata z magnezijem in ima relativno visoko specifično 
prevodnost. Takšne hidrogeološke razmere določajo I. varovalni pas neposredno ob 
izviru, II. varovalni pas območje zakraselega apnenca vzhodno od vasi. III. varovalni 
pas pa obsega predel med Belskim, Kornskim, Senožeti in Krnico v obsegu 0,5 km2 
(Gospodarič, 1987). V preteklosti je bil izvir v Belskem zajet za oskrbo, danes je zaradi 
slabe kakovosti vode opuščen (Otoničar s sod., Od izvira do štirne). 

Potencialni neposreden vir onesnaženja predstavlja bližina ceste, ki vodi do vira Pod 
skalo, ter samo naselje Belsko. 
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Slika 9: Izvir Pod skalo 

4.2 Lepena 

Zajetje Lepena (slika 10) se nahaja v dolomitni grapi nad vasjo Planina. Iz izvira se je 
letno zajelo 37.000 m3 vode, kar je povprečno okrog 1 l/s, trenutno pa je vodni vir 
opuščen. V zaledju izvira Lepena prevladuje predvsem dolomitna kamnina, za katero je 
značilna razpoklinska poroznost ter srednje dobra prepustnost (Petrič, 2002). 

Obremenjenost izvira Lepena je z vidika antropogenih dejavnikov majhna, saj se izvir 
nahaja na nenaseljenem območju. Vseeno pa možnost onesnaženja predstavljajo 
gozdarska dejavnost in spravilo lesa, kar smo v času vzorčenj videli tudi na terenu, ter 
paša živine v zaledju. Ob vzorčenju v poletnem času, ko je bil vodostaj nizek, smo ob 
vodi vohali smrad, ki je spominjal na smrad kadavra.  

 

 

Slika 10: Na levi strani je prikazan rezervoar pod vodnim virom, izvir Lepene pa je 
prikazan na desni strani. 
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4.3 Cvinger 

V izviru Cvinger pred Planinsko jamo se nahaja kraška voda, ki ima relativno visoko 
specifično električno prevodnost. Zaledje izvira se napaja iz grape pod Planinsko goro 
(Gospodarič, 1987). Cvinger je stalni izvir potoka z nekaj manjšimi pritoki, ki se izliva v 
reko Unico. Kamninsko zaledje vodnega vira je apnenec. Studenec je obzidan, saj je 
nekoč služil za oskrbo prebivalcev s pitno vodo (Habič, 1979).  

Možni viri onesnaževanja na tem območju so regionalna cesta in naselje Kurja vas 
(Gospodarič, 1987). Prav tako pa tudi prisotnost živali (govedo), ki se pasejo v bližini, 
kar smo videli tudi na terenu. 

4.4 Olarica 

Olarica je vodni vir, ki leži na dolomitni površini. Potok ima vir vode iz dveh stalnih 
izvirov, na dnu Planinskega polja. Vodni vir Olarica se izteka v reko Unico (Habič, 
1979). Ob visokih vodah na Planinskem polju je izvir poplavljen (Gospodarič, 1987). 
Vodni vir je skrit med drevesi na Planinskem polju, kar je tudi vidno s slike 11. 

Potencialne vire onesnaženja vodnega vira predstavlja kmetijska dejavnost na polju s 
pašo živine ter z gnojenjem polja. Poudarimo lahko, da smo v času vzorčenj v vodnem 
viru Olarica opazili ribe. 

 

Slika 11: Izvir Olarica 
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4.5 Literberg 

Izvir Literberg leži na zgornjetriasnem dolomitu, za katerega je značilna dobra 
razpoklinska poroznost in prepustnost. Izvir je stalen. Izliva se v reko Unico (Habič, 
1979).  

Izvir je zajet za vodooskrbo v občini Logatec z vrtino Podgora, z izdatnostjo 2,5 l/s in 
globino 80 m (slika 12). Voda pred pripravo ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato 
se je pred distribucijo in uporabo pripravi z dezinfekcijo z UV-žarčenjem. Vodni vir je 
zavarovan z Odlokom o varstvu krajevnih vodnih virov v občini Postojna (Uradni list 
RS, št. 50/98). Območje napajanja je zavarovano z vodovarstvenimi pasovi. Najširši III. 
vodovarstveni pas izvira leži na južnem delu občine Logatec, ki leži na vzhodnem delu 
Planinske gore in zajema površino 4,97 km2. II. vodovarstveni pas obsega površino 
0,75 km2, I. najožji vodovarstveni pas pa predstavlja sam izvir Literberg (Ferjančič Š in 
Ferjančič P, 2017). 

Zajetje je ograjeno, vodo s črpalkami črpajo v rezervoar nad cesto Planina–Grčarevec. 
Z vodo iz zajetja se oskrbuje približno 361 prebivalcev naselja Laze in Jakovica (Petrič, 
2002). Ob visoki vodi na Planinskem polju pa je izvir poplavljen (Gospodarič, 1987).  

Potencialni onesnaževalci pitne vode na tem območju so površinske vode s polja ter 
onesnažene vode, ki tečejo s ceste Ljubljana–Postojna, prav tako so zaradi ceste 
možna razlitja ob prevozu nevarnih snovi. Nevarnost predstavljajo tudi komunalne 
odpadne vode iz vasi Grčarevec. Voda je pogosto mikrobiološko onesnažena, zato je 
potrebna priprava pitne vode (Klajič, 2003). 

 

Slika 12: Črpalna postaja vira Literberg 
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4.6 Studenec v Ščurku 

Studenec v Ščurku (slika 13) je občasen vodni vir, ki leži na dolomitni podlagi ob 
vznožju Planinske gore. Zanj je značilno, da ob sušnem obdobju presahne (Habič, 
1979). 

 

Slika 13: Studenec v Ščurku 

4.7 Grčarevski izviri in vrtina G/97 

Na obrobju Planinskega polja se nahajajo tudi Grčarevski izviri (slika 14). Območje 
izvirov je zgrajeno iz zgornjetriasnega dolomita, ki je dokaj razpokan zaradi bližine 
idrijskega preloma. Zaledje izvirov predstavljajo jurski dolomiti in apnenci. Na tem 
območju se pojavljajo estavele (Breznik, 1961).  

Pri daljših močnejših deževnih obdobjih enkrat do dvakrat letno, iz estavel priteka 
Hotenjka. Ko se deževje umiri, se voda počasi umika in lahko tudi popolnoma 
presahne. Ob sušnem obdobju pa nivo vode pade pod gladino polja, zato v sušnem 
času ni videti toka Hotenjke. Najverjetneje ta teče v manjši globini pod poljem, proti 
ponorom ob vznožju Lanskega vrha (Breznik, 1961). 

V okolici Grčarevca je bilo izvrtanih več vrtin, to so: G-3/96, G-1/90, G-2/96 in G/97, ki 
pa niso bile vključene v našo analizo. 
Vrtina G/97 imenovana tudi GR-7/97 se nahaja vzhodno od Grčarevca, na Planinskem 
polju, ob kmetiji Šebenik. Izvrtana je bila v letu 1997 do globine 257 metrov. Voda iz 
vrtine pa se uporablja za oskrbo prebivalcev naselja Grčarevec. Na tem območju se 
nahajata dva med seboj ločena vodonosnika. Do nadmorske višine približno 450 
metrov v zakraselem delu, ki se nahaja na območju Grčarevca, je vodonosnik z močno 
onesnaženo podzemno vodo, saj se vanj iztekajo vode s ceste, gnojevka, gnojnica in 
podzemna voda iz požiralnikov v Hotedršici. Pod tem vodonosnikom, do približno 
globine 150 m, plasti zgornjetriasnega svetlo-sivega dolomita gradijo spodnji 
vodonosnik, katerega voda je dobro zaščitena pred onesnaženjem s površine. Vodi 
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obeh vodonosnikov se med seboj ne mešata. Za vrtino G/97 je zajeta podzemna voda 
spodnjega vodonosnika (Strokovne podlage …, 1997). 
Vodni vir iz vrtin G/97 deluje na meji svojih kapacitetnih zmogljivosti, saj ne zagotavlja 
in ne nudi dovolj velike količine vode za omenjeno območje napajanja, oziroma ne 
dovoljuje priklapljanja novih objektov na sistem, območje Grčarevca pa se bo v bližnji 
prihodnosti še širilo in poseljevalo. Zaradi tega bo v prihodnosti vodni vir opuščen, 
naselje Grčarevec pa bo vezano na vodovodni sistem Logatec (Ferjančič in Ferjančič, 
2017). 

 

Slika 14: Grčarevski izviri 

4.8 Kotla v grapi 

Vodnjak Kotla v grapi pri Grčarevcu leži na obrobju Planinskega polja. Zgrajen je bil 
leta 1894, z njim pa je bila zagotovljena stalna količina sveže in čiste pitne vode skozi 
celo leto. V vodnjaku (slika 15) je lahko shranjene 26 m3 vode. Voda prenica v vodnjak 
iz razpok v skali. Iz zunanje strani je bil vodnjak zasut z zemljo, obok vodnjaka pa je bil 
prekrit s kamni in zemljo, tako je bila voda zavarovana pred segrevanjem, prav tako pa 
je bilo preprečeno pritekanje površinske vode v vodnjak. Vodnjak sodi med večje 
zidane vodnjake v Sloveniji. Takšne vodnjake so gradili predvsem na apnenčastih tleh 
in na območjih, kjer je vode primanjkovalo. V drugi polovici 20. stoletja se je raba 
vodnjaka opustila, vodnjak pa je začel propadati. Obnovili so ga leta 2009 (Kermavnar, 
2009). 

 

Slika 15: Izvir Kotla v grapi 
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4.9 Korentan 

Izvir Korentan (slika 16) je glavni stalni izvir vodonosnika Orehovškega krasa. Izvir se 
je za vodooskrbo uporabljal do leta 1972 (Petrič in Šebela, 2004), potem je bil zaradi 
slabše kakovosti opuščen. V letu 2017 se je v sklopu projekta Oskrba s pitno vodo v 
porečju Ljubljanice – sklop 1 rekonstruirala vodarna Korentan, s tem pa se je vir vode 
znova vključil v distribucijo pitne vode na območju občine Postojna in Pivka. Surova 
voda sicer ni skladna s Pravilnikom o pitni vodi, zato se na viru vode izvaja priprava 
vode z ultrafiltracijo s predhodno dezinfekcijo z minimalno količino dodanega 
natrijevega hipoklorita (Korotan ponovno vključen …, 2017). 

Izvir med Hruševjem in Prestrankom se napaja iz kraško-razpoklinskega vodonosnika 
in se nahaja na stiku med apnencem in flišem. Največji pretok vode je 3 m3/s (Ravbar s 
sod., 2013). Minimalni pretok vodnega vira je 10 L/s (Gospodarič s sod, 1970). Za izvir 
je značilno, da brez večjih zakasnitev odreagira na infiltracijo padavin, kar pomeni, da 
padavinska voda hitro doseže zasičeno cono vodonosnika, kar ima za posledico hiter 
dvig nivoja podzemne vode ter povečanje pretoka vode. Pri tem novo zapadla voda 
izpodrine vodo, ki je bila že pred tem skladiščena v vodonosniku in ima enake kemijske 
in mikrobiološke lastnosti kot voda, ki je pred večjim dežjem iztekala iz izvira. 
Spreminjanje lastnosti vode (nižanje specifične električne prevodnosti) pomeni 
iztekanje padavinske vode, ki se je v vodonosnik infiltrirala ob zadnjem padavinskem 
dogodku. Zamik prihoda te vode je lahko različen in se giblje od nekaj ur do dveh dni. 
Tak pojav kaže na hiter tok vode, z njim pa tudi hiter transport raztopljenih snovi v njej, 
kar pa nakazuje, da je tak sistem zelo ranljiv (Petrič in Šebela, 2004).  

Samo območje zaledja izvira Korentana je malo poseljeno – tu se nahajajo posamezne 
hiše, ki so del vasi Hruševje in Orehek. Nevarnost kontaminacije pitne vode v 
Korentanu je večinoma iz nezakonitih odlagališč odpadkov v obeh vasicah. V vasi 
Orehek je tudi nekaj manjših kmetij, katerih dejavnost je predvsem paša živali. Manjše 
tveganje za onesnaženje pitne vode predstavljajo tudi lokalne ceste (Petrič, 2002).  

 

Slika 16: Izvir Korentan 
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5 VODNA BILANCA 

Spreminjanje fizikalnega stanja vode predstavlja vodni krog (slika 17), na tak način 
deluje kroženje vode že milijardo let. Poznamo mali in veliki vodni krog. Mali vodni krog 
predstavlja kroženje vode med atmosfero in oceani, veliki pa poteka tudi na kopnem, ta 
vodni krog je veliko bolj kompleksen. Krogotoka pa se med seboj prepletata (Bat in 
Frantar, 2008). 

 

Slika 17: Vodni krog  
(Bat in Frantar, 2008) 

Vodna bilanca določa količine vode na določenem območju v določenem časovnem 
obdobju. Upoštevata se dotok in odtok ter s tem vse spremembe zalog vode. Na 
preprostem sistemu, kroženja malega vodnega toka, je to lahko razumljivo, dotok 
predstavljajo padavine, odtok pa izhlapevanje. Bolj zapletena je bilanca določenega 
območja. Zaradi tega vodna bilanca predstavlja poenostavljen prikaz dejanskega 
stanja (Bat in Frantar, 2008). 

5.1 Vpliv dejavnikov na vodno bilanco 

Dejavniki, ki vplivajo na vodno bilanco, so lega, relief, podnebje, kamnine, prst, 
rastlinstvo in antropogeni dejavniki. 
Slovenija se nahaja na severni polobli na območju polarnih front ter na stičišču Alp, 
Dinarskega gorovja, Panonske kotline in Jadranskega morja. Relief z nadmorsko višino 
in višinskimi mejami (snežna, gozdna meja) ter polarne fronte vplivajo na podnebje. 
Podnebje v Sloveniji je submediteransko, zmerno celinsko in gorsko. Največji vpliv na 
vodno bilanco z izhlapevanjem, padavinami ter odtokom pa ima ravno podnebje. 
Najmočnejši vpliv na izhlapevanje vode imata sončno obsevanje in temperatura zraka. 
V Sloveniji se temperatura zraka spreminja z letnimi časi in reliefom. Beležimo pa tudi 
pogost pojav temperaturne inverzije. Sneg je v Sloveniji bolj pogost v višjih predelih 
skozi vse leto, v nižjih pa le v zimskem času, kar pomeni, da se v hladnejših mesecih 
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padavine zadržijo v trdnem stanju, v toplejših mesecih pa te vode s snežnico napajajo 
vodotoke. Izhlapevanje povečujejo tudi vetrovi s premikanjem zračne mase in 
prenašanjem vlage. V Sloveniji so vetrovi pretežno šibki, lahko pa pride do pojava 
močnejših vetrov, kot so burja, jugo, karavanški fen ter vetrovi ob neurjih.  
Zaradi kraškega ozemlja in prevladujoče karbonatne kamnine je delež odtekanja vode 
v podzemlje v Sloveniji velik. Vodonosniki z medzrnsko, razpoklinsko, kraško in 
mešano poroznostjo, ki sestavljajo 95,6 % površja Slovenije, dobro prevajajo in 
skladiščijo večje količine vode. Prav tako kot kamnine pa tudi prst zadržuje vodo na 
površju, kako dolgo, pa je odvisno od tipa in debeline prsti. Sicer pa je vpliv prsti v 
vodni bilanci manjšega pomena, je pa prav tako pomembno, da se ga zavedamo.  
Na vodni krog vpliva tudi rastlinstvo, saj zadržuje padavine, absorbira vodo in jo potem 
ponovno s transpiracijo vrača v ozračje. Za vodno bilanco je najbolj pomemben gozd, 
Slovenijo pa gozd prekriva več kot 50-odstotno. Količina padavin, na katere vpliva gozd 
(prestrezanje in črpanje vode), je odvisna od same sestave gozda, iglavci zadržijo 
nekoliko več padavin kot listavci. Na splošno pa velja, da gozd zadrži tretjino letne 
količine padavin. Na vodni krog pa ima s črpanjem in zadrževanjem vode, spremembo 
rabe tal ter drugimi dejavnostmi vpliv tudi človek (Frantar s sod., 2008). 

5.2 Izračun vodne bilance 

Ocena razpoložljivih količin vode na nekem območju je ključna za načrtovanje rabe 
vodnega vira, zaradi tega je pomembno, da jih čim bolj natančno ocenimo. Ne moremo 
pričakovati, da bo ocenjene količine vode tudi dejansko možno zajeti. Vsekakor pa 
lahko ocenimo ali na nekem območju razpolagamo z večjim količinskim potencialom 
podzemne vode (Urbanc s sod., 2008). Na kraškem območju se pri izračunu vodne 
bilance pojavljajo problemi. Zaradi majhnega deleža površinskega odtoka so meritve 
pretokov nezanesljive. Drug problem pa je nejasno določena velikost prispevnega 
območja. Za čim boljšo oceno obsega prispevnega območja na kraških tleh 
upoštevamo podatke o topografiji, rezultatih sledenja ter druge hidrološke podatke 
(Horvat in Rubinic, 2006).  

Osnovna enačba vodne bilance predstavlja kroženje vode med površjem Zemlje in 
atmosfero: 

𝑃 = 𝑄 + 𝐸𝑇𝑃 + 𝑑𝑆         (1) 

Kjer so: 
- P – padavine, ki so atmosferska voda, ki kondenzira in pade na tla, (mm) 
- Q – odtok – površinsko in podzemno pretakanje vode ter tok vode v prepustni 

prsti, (m3/s) 
- ETP – izhlapevanje oziroma evapotranspiracija, kar zajema prehajanje vode v 

vodno paro s površin (evaporacija) in prehajanje vode iz rastlin (transpiracija) 
(mm) 

- dS – sprememba zalog 
 
Za izračun vodne bilance je smiselno uporabiti daljše (30-letno) obdobje. Spremembe 
zalog (dS) pa lahko zanemarimo, saj so ob upoštevanju povprečij za dolgo časovno 
obdobje majhne. Za izračun potrebujemo tudi površino območja (Bat in Frantar, 2008). 
 
Za izračun evapotranspiracije smo uporabili formulo po Turcu iz leta 1954, pri kateri se 
predpostavi, da je evaporacija enaka odtočnemu deficitu, ki predstavlja razliko med 
padavinami in odtokom (Horvat in Rubinic, 2006): 
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𝐷 = 𝑃 − 𝑄 = 𝐸𝑇𝑃 =
𝑃

√0,9+
𝑃2

𝐿2

        (2) 

          
 
Kjer so: 

- D – odtočni deficit (mm/leto) 
- ETP – izhlapevanje oziroma evapotranspiracija, (mm/leto) 
- P – letne padavine, (mm/leto) 
- L – temperaturni faktor  

 
Enačba za temperaturni faktor: 

𝐿 = 300 + 25 𝑥 𝑇(𝑠𝑟𝑒𝑑) + 0,05 𝑥 𝑇(𝑠𝑟𝑒𝑑)
3     (3) 

 
Kjer sta: 

- L – temperaturni faktor  
- T(sred) – srednja letna temperatura zraka (°C) 

 
 
Na kraških območjih lahko predpostavimo, da je površinski odtok zanemarljiv in 
predstavlja razliko med padavinami in evapotranspiracijo tisti del padavin, ki se 
dejansko infiltrirajo v podzemlje in napajajo podzemni odtok: 
 

𝐼 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑃          (4) 
 

Kjer so: 
- I – infiltracija oziroma del padavin, ki dejansko napajajo podzemni odtok 

(mm/leto) 
- P – letne padavine (mm/leto) 
- ETP – izhlapevanje oziroma evapotranspiracija, (mm/leto) 

 
Iz tega lahko izrazimo oceno količine infiltriranih padavin v obdobju enega leta na 
celotnem prispevnem območju: 
 

𝑉 = 𝐴 𝑥 𝐼         (5) 
 

Kjer so: 
- V – skupna količina dejansko infiltriranih padavin, ki napajajo podzemni odtok, v 

obdobju 1 leta (m3) 
- A – prispevno območje (m2) 
- I – infiltrirane padavine v obdobju 1 leta (m) 

 
 
Ta volumen vode bi omogočal na iztokih podzemne vode srednji pretok Q(sred):  

Qsred =
𝑉

𝑡
          (6) 

 
Kjer so: 

- Q(sred) – srednji pretok (m3/s) 
- V – skupna količina dejansko infiltriranih padavin, ki napajajo podzemni odtok, v 

obdobju 1 leta (m3/leto) 
- t – čas enega leta (s) 
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Tako dobljeno vrednost lahko uporabimo za izračun specifičnega odtoka, ki predstavlja 
povprečno količino vode, ki je odtekla na določenem območju, izražen je v l/s/km2 (Bat 
in Frantar, 2008). Če vrednosti specifičnega odtoka določamo za zaledje izvira, lahko 
ob poznavanju njegovega minimalnega pretoka določimo tudi specifični odtok pri nizkih 
vodah: 
 

qsred =
𝑄𝑠𝑟𝑒𝑑

𝐴
         (7) 

qmin =
𝑄𝑚𝑖𝑛

𝐴
         (8) 

 
Kjer so: 

- q(sred) – specifični odtok (l/s/m2) 
- Q(sred) – srednji pretok (l/s) 
- A – prispevno območje (m2) 
- q(min) – specifični odtok pri nizkih vodah (l/s/m2) 
- Q(min) –minimalni pretok (l/s) 

5.3 Vodna bilanca izbranih vodnih virov 

Za proučevane vodni vire smo izračunali vodno bilanco. 

5.3.1 Vodna bilanca vira Korentan 

Za izračun izhlapevanja oziroma evapotranspiracije smo potrebovali temperaturni 
faktor (L), za izračun tega pa srednje letne temperature, ki smo jih pridobili v arhivu 
meritev na uradni slovenski meteorološki spletni strani meteo.si. Izbrali smo podatke za 
obdobje tridesetih let (od leta 1988 do 2017) za območje občine Postojna, ki leži na 
nadmorski višini 533 m.  
V nadaljevanju smo za izračun izhlapevanja oziroma evapotranspiracije (ETP) 
potrebovali tudi srednje letne padavine, ki smo jih prav tako pridobili na spletni strani 
meteo.si. 
 
Srednja letna temperatura območja Postojne znaša 9,6 °C. 
Srednje letne padavine tega območja pa znašajo 1368 mm/leto. 
 
Izračuni v nadaljevanju so oštevilčeni v zaporedju in priloženi v prilogi 5, nanje se 
sklicujemo s številko v oklepaju. 

Izračunali smo povprečno letno izhlapevanje oziroma evapotranspiracijo (ETP) za 
območje Postojne, na katerem se nahaja tudi vir Korentan, za obdobje 30 let, ki znaša 
541 mm letno (2).  

Glede na izračun letnega izhlapevanja oziroma evapotranspiracije smo izračunali, da 
se na območju Postojne, na katerem se nahaja tudi vir Korentan, za obdobje 30 let, v 
povprečju letno infiltrira (I) 827 mm padavin (3). 

Da smo izračunali količine infiltriranih padavin glede na prispevno območje (V) v 
obdobju enega leta, smo potrebovali podatek o obsegu prispevnega območja izvira 
Korentan (A), uporabili smo podatek 6 km2 (Ravbar s sod., 2013). Izračunana količina 
infiltriranih padavin glede na prispevno območje izvira Korentan znaša 5 x 106 m3/leto 
(4), kar zadošča za napajanje srednjega pretoka (Q(sred)), ki smo ga z uporabo metode 
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izračuna vodne bilance ocenili na 159 L/s (5). Ta podatek smo uporabili pri izračunu 
specifičnega odtoka, ki je (q(sred)) 26,5 L/s/km2 (6). 
 
Za izračun specifičnega odtoka ob nizkih vodah pa smo uporabili podatek o 
minimalnem pretoku, ki je za izvir Korentan 10 L/s (Gospodarič s sod, 1970). Izračunan 
specifični odtok ob nizkih vodah (q(min)), je 1,66 L/s/km2 (7). 

5.3.2 Vodna bilanca virov na robu Planinske gore 

Za izračun vodne bilance vodnih virov na robu Planinske gore smo za podatek o letni 
infiltraciji padavin na območju občine Postojna uporabili isto 30-letno obdobje (od leta 
1988 do leta 2017) kot pri izračunih za vodni vir Korentan. Kar pomeni, da se glede na 
meteorološke razmere v povprečju letno infiltrira (I) 827 mm padavin. 

Da smo izračunali količine infiltriranih padavin glede na prispevno območje (V) v 
obdobju enega leta smo potrebovali podatek o obsegu prispevnega območja (A). 
Uporabili smo tri različne ocene ali variante, saj prispevno območje vodnih virov na 
robu Planinske gore ni točno definirano zaradi kraškega terena. Podatke za izračun 
smo pridobili iz izdelane litološke karte s pomočjo programa Grass GIS (slika 18), slika 
še v prilogi 6. 

- Prva varianta prispevnega območja (A1) je območje zgornjetriasnega dolomita. 
Ocenjena površina območja znaša 14 km2. 

- Druga varianta prispevnega območja (A2) je ožje območje Planinske gore. 
Ocenjena površina območja znaša 20 km2. 

- Tretja varianta prispevnega območja (A3) je širše območje Planinske gore. 
Ocenjena površina območja znaša 27 km2. 

 

Slika 18: Tri različne variante prispevnega območja vodonosnika na vznožju Planinske 
gore 

(Osnovna geološka karta 1 : 100.000, Geološki zavod Slovenije) 
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Izračuni v nadaljevanju so oštevilčeni v zaporedju in priloženi v prilogi 7, nanje se 
sklicujemo s številko v oklepaju. 
 
Izračunane količine infiltriranih padavin glede na prispevno območje na robu Planinske 
gore znašajo na območju zgornjetriasnega dolomita (V1) 12 x 106 m3/leto (1), na ožjem 
območju Planinske gore (V2) 17 x 106 m3/leto (2) in na širšem območju Planinske gore 
(V3) 22 x 106 m3/leto (3). Vse tri variante količine infiltrirane vode zadoščajo za 
napajanje naslednjih vrednosti srednjega pretoka: Q(sred 1) 380 L/s (4), Q(sred 2) 539 L/s 
(5) in Q(sred 3) 698 L/s (6).  

 

Slika 19: Lidarska karta območja Planinske gore 

(Atlas okolja, 2018) 

Pri opisanem izračunu smo predpostavili, da efektivne padavine v celoti napajajo 
podzemni odtok in na ta način zanemarili površinski odtok. Vendar pa je iz karte reliefa 
(Atlas okolja – lidar), slika 19, razvidno, da so predvsem na južnem in vzhodnem 
pobočju razvite številne grape, po katerih voda odteka tudi površinsko. Če za ta 
pobočja s površino približno 10 km2 predpostavimo, da padavine v celoti odtečejo 
površinsko in ne napajajo podzemnega toka, lahko izdelamo oceno najmanjših možnih 
vrednosti srednjih pretokov vodnih virov. 

Kar pomeni, da se površina prispevnih območij zmanjša na: 
- Prva varianta prispevnega območja (A1a) je območje zgornjetriasnega 

dolomita. Ocenjena površina območja znaša 4 km2. 
- Druga varianta prispevnega območja (A2a) je ožje območje Planinske gore. 

Ocenjena površina območja znaša 10 km2. 
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- Tretja varianta prispevnega območja (A3a) je širše območje Planinske gore. 
Ocenjena površina območja znaša 17 km2. 

 
Izračunani najmanjši možni srednji pretoki pa so Q(sred1a) 95 L/s (10), Q(sred2a) 245 L/s 
(11) in Q(sred3a) 444 L/s (12). 

Z upoštevanjem celotnega obsega vseh različic prispevnega območja smo s pomočjo 
srednjega pretoka izračunali specifični odtok (qsred), ki pa je q(sred1) 27 L/s/km2 (13), 
q(sred2) 26,9 L/s/km2 (14) in q(sred3) 25,9 L/s/km2 (15). 
 

Glede na podatek o specifičnem odtoku pri nizkih vodah (qmin) je 5 L/s/km2 iz literature 
(ARSO, 1998, po Urbanc s sod., 2018) smo ocenili tudi minimalne pretoke, ki pa glede 
na prispevno območje zgornjetriasnega dolomita znašajo 70 L/s (16), glede na 
prispevno območje ožjega območja Planinske 100 L/s (17) in glede na prispevno 
območje širšega območja Planinske gore 135 L/s (18). 

6 TERENSKO DELO IN LABORATORIJSKE ANALIZE VZORCEV 

VODE 

6.1 Terensko delo 

Terensko delo je potekalo od aprila 2016 do januarja 2018. V tem obdobju so bili v 
različnih hidroloških stanjih (količina padavin in različni vodostaji) odvzeti vzorci za 
kemijsko in mikrobiološko analizo, ki smo jih kasneje analizirali. Nekatere analize smo 
opravili na Inštitutu za raziskovanje krasa ZRC SAZU oziroma v laboratoriju Univerze v 
Novi Gorici, nekatere so opravili na KOVOD, d. o. o., nekaj analiz vzorcev vode pa smo 
pridobili s strani KOVOD, d. o. o., saj za njih opravlja analize Nacionalni laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Čas, lokacija odvzema vzorcev, hidrološke razmere 
v času odvzema vzorcev in laboratorij, v katerem je bila analiza vzorcev opravljena, so 
prikazani v tabelah 3 in 4. 

 

Slika 20: Merilni instrument za merjenje specifične električne prevodnosti, temperature in 
pH 

Merjenje specifične električne prevodnosti, temperature in pH smo lahko izvedli na 
terenu, z merilnim instrumentom WTW Multiline P4 (slika 20). 
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Tabela 3: Pregled vseh odvzetih vzorcev za fizikalno-kemijsko analizo vode 

Odvzem 
vzorcev 

Analizirani vzorci Hidrološke razmere 
Laboratorij 
opravljene analize 

24. 3. 2010 Korentan Krajše deževno obdobje 
Zavod za 
zdravstveno 
varstvo Maribor 

4. 4. 2016 Korentan 
Daljše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 6 do 20 °C 

Laboratorij UNG 

16. 06. 2016 

Pod skalo, 
Lepena, Cvinger, 
Olarica, Literberg, 
Grčarevski izviri, 
Kotla v grapi 

Krajše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 14 do 25 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

9. 8. 2016 
Lepena,  
Olarica, Literberg 

Daljše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 12 do 28 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

7. 2. 2017 

Pod skalo, 
Lepena,  
Olarica, 
Grčarevski izviri 

Daljše deževno, mrzlo 
obdobje s temperaturami na 
dan vzorčenja od -14 do -4 
°C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

14. 2. 2017 Literberg 
Sušno, mrzlo obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -5 do 5 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

9. 3. 2017 Lepena, Literberg 
Krajše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 1 do 13 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

17. 5. 2017 

Pod skalo, 
Lepena, Cvinger, 
Olarica, Literberg, 
Studenec v 
Ščurku 

Sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 8 do 22 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

6. 6. 2017 Korentan 
Daljše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 11 do 22 °C 

NLZOH, Nova 
Gorica 

29. 6. 2017 Korentan 

Krajše deževno obdobje, z 
močnimi padavinami s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 13 do 22 °C 

NLZOH, Koper 

12. 9. 2017 Korentan 
Deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 9 do 15°C 

NLZOH, Koper 

10. 11. 2017 Korentan 
Deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 12 do 13 °C 

NLZOH, Koper 

19. 12. 2017 Korentan 
Daljše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -5 do 0 °C 

NLZOH, Koper 

17. 1. 2018 Lepena 
Deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -1,5 do 6 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

24. 1. 2018 Lepena 
Krajše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -4,5 do 10 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 
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Tabela 4: Pregled vseh odvzetih vzorcev za mikrobiološko analizo vode 

Odvzem 
vzorcev 

Analizirani vzorci Hidrološke razmere 
Laboratorij 
opravljene analize 

2. 6. 2016 Literberg 
Krajše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 8 do 17 °C 

NLZOH, Maribor 

7. 2. 2017 

Pod skalo, 
Lepena,  
Olarica, Studenec 
v Ščurku, 
Grčarevski izviri 

Daljše deževno, mrzlo 
obdobje s temperaturami na 
dan vzorčenja od -14 do -4 
°C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

9. 3. 2017 Lepena, Literberg 
Krajše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 1 do 13 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

10. 4.2017 Lepena, Literberg 
Sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 3 do 20 °C 

KOVOD, d.o.o. 

19. 4. 2017 Lepena, Literberg 
Krajše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 0 do 8°C 

KOVOD, d.o.o. 

28. 4. 2017 Lepena, Literberg 

Krajše deževno obdobje, z 
močnimi padavinami s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 7 do 12 °C 

KOVOD, d.o.o. 

29. 6. 2017 Korentan 

Krajše deževno obdobje, z 
močnimi padavinami s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 13 do 22 °C 

NLZOH, Koper 

16. 8. 2017 Lepena, Olarica 
Daljše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 14 do 30 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

29. 8. 2017 Korentan 
Sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 13 do 25 °C 

NLZOH, Koper 

10. 11. 2017 Korentan 
Deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od 12 do 13 °C 

NLZOH, Koper 

21. 11. 2017 Literberg 
Sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -1 do 9 °C 

NLZOH, Maribor 

19. 12. 2017 Korentan 
Daljše deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -5 do 0 °C 

NLZOH, Koper 

17. 1. 2018 
Pod skalo, 
Lepena 

Deževno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -1,5 do 6 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 

24. 1. 2018 Lepena 
Krajše sušno obdobje s 
temperaturami na dan 
vzorčenja od -4,5 do 10 °C 

Inštitut za 
raziskovanje krasa 
ZRC SAZU 
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Slika 21: Pregled pretokov reke Unice na postaji Hasberg v času vzorčenja 

Na sliki 21 je predstavljen hidrogram, ki prikazuje pretok reke Unice na merilnem mestu 
Hasberg (v m3/s) v času našega vzorčenja. Podatke smo pridobili iz arhiva hidroloških 
podatkov samostojnih hidroloških postaj, Ministrstva za okolje in prostor, Agencije 
Republike Slovenije za okolje. Pretoki so predstavljeni z namenom spremljanja 
različnih hidroloških stanj v času vzorčenja, saj lahko sklepamo, kakšne so bile takrat 
hidrološke razmere v opazovanih izvirih. Velik pretok Unice nam pove, da gre za 
deževno obdobje, nizek pretok pa kaže na sušno obdobje. Pretok reke Unice z 
merilnim mestom Hasberg smo izbrali zaradi dostopnosti podatkov in lege merilnega 
mesta, saj se ta nahaja na Planinskem polju, torej odraža tudi razmere v sosednjih 
izvirih, ki smo jih proučevali. Slika 21 se nahaja v prilogi 8. 

6.2 Delo v laboratoriju 

V laboratoriju so bile opravljene analize trdote vode, kloridov, fosfatov, nitratov in 
sulfatov ter ATP, skupnega števila bakterij, E. coli, koliformnih bakterij in enterokokih 
bakterij. 

Na osnovi rezultatov meritev koncentracije kalcija in magnezija pa smo izračunali 
razmerje med kalcijem in magnezijem. 

6.3 Kemijska analiza vzorcev 

Vzorce smo v času od vzorčenja do analize hranili v steklenih zaprtih čašah v 
hladilniku. Pred analizo pa smo jih segreli na sobno temperaturo. Analiza je bila 
opravljena v laboratoriju Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, pod vodstvom 
laborantke Mateje Zadel, avtorica magistrske naloge sem pri analizah asistirala. 
Laboratorij ni akreditiran, zaradi tega ne moremo navesti podatkov o merilni 
negotovosti. 
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6.3.1 Določanje trdote vode 

Za določanje karbonatne trdote smo v čašo odpipetirali 50 mL vzorca in ga titrirali z 
0,02N HCl do pH 4,45 (slika 22). Iz birete smo odčitali volumen porabljenega HCl in 
glede na to količino z ustrezno enačbo izračunali karbonatno trdoto vode v vzorcih. 
Meritve karbonatne trdote so bile opravljene po standardu SM 2320 B (Clesceri in sod., 
1998). 

 

Slika 22: Določanje karbonatne trdote – titracija 

Za določanje celokupne trdote smo v čašo odpipetirali 50 mL vzorca. Dodali smo 5 
kapelj pufra s pH 10 ter za noževo konico indikatorja erio-krom črno. Titrirali smo z 
0,01M EDTA do preskoka barve iz roza v modro (slika 23). Iz birete smo odčitali 
volumen porabljene 0,01M EDTA in glede na to količino z ustrezno enačbo izračunali 
celokupno trdoto vode v vzorcih. Meritve celokupne trdote so bile opravljene po 
standardu SM 2340 C (Clesceri in sod., 1998). 

  

Slika 23: Določanje celokupne trdote, prikaz preskoka barve iz roza v modro 
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Za določanje kalcijeve trdote smo v čašo odpipetirali 50 mL vzorca, ki smo mu dodali 2 
mL 2M NaOH (ki jo pripravimo tako, da 8 g NaOH raztopimo v 100 mL vode) in 
indikator mureksid (ki ga pripravimo tako, da 0,2 g mureksida zmešamo s 100 g NaCl). 
Titrirali smo z 0,01M EDTA pri pH 12 do preskoka iz roza v vijolično barvo (slika 24). Iz 
birete smo odčitali volumen porabljene 0,01M EDTA in glede na to količino z ustrezno 
enačbo izračunali kalcijevo trdoto vode v vzorcih. Meritve celokupne trdote so bile 
opravljene po standardu SM 2340 C (Clesceri in sod., 1998). 

 

Slika 24: Določanje Ca trdote, prikaz preskoka vode iz roza v vijolično 

6.3.2 Določanje kloridov 

Za določanje kloridov smo v čašo odmerili 50 mL vzorca. Dodali smo 0,5 mL indikatorja 
za kloride brom fenol blue in 0,1N HNO3. Titrirali smo do preskoka v rumeno barvo in s 
pribitkom 0,5 mL. Nato smo titrirali s Hg(NO3)2 do preskoka v prvo obstojno vijoličasto 
barvo (slika 25). Iz birete smo odčitali volumen porabljenega Hg(NO3)2 in glede na to 
količino z ustrezno enačbo izračunali koncentracijo kloridov v vzorcu. Meritve kloridov 
so bile opravljene po standardu SM 4500-Cl C (Clesceri in sod., 1998). 

  

Slika 25: Določanje kloridov, prikaz preskoka iz rumene v vijolično barvo 
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6.3.3 Določanje nitratov 

Za določanje nitratov smo uporabljali metodo z natrijevim salicilatom, ki ga pripravimo 
tako, da 0,5 g salicilata raztopimo v 100 mL destilirane vode (taka raztopina je obstojna 
en dan, potem je potrebno pripraviti novo). 

V bučko smo odpipetirali 10 mL vzorca, za slepi vzorec pa smo uporabili deionizirano 
vodo. Kot fiksator smo v vsak vzorec dodali 1 mL raztopine natrijevega salicilata. 
Vzorce smo postavili v peč na 105 °C čez noč in nato ohladili v eksikatorju. V posušeno 
snov smo dali 2 mL žveplove kisline. Po 10 minutah pa še 15 mL destilirane vode in 15 
mL raztopine natrijevega hidroksida-kalijevega natrijevega tartrata, ki smo ga pripravili 
iz 400 g natrijevega hidroksida in 60 g kalijevega natrijevega tartrata, ki smo jih raztopili 
v destilirani vodi v bučki z volumnom 1 litra. Po 10 minutah je bila intenziteta barve 
konstantna, saj natrijevi ioni z natrijevim salicilatom tvorijo rumeno obarvano 
nitrosalicilno kislino, zato smo vzorce v 4–5 cm kivetah fotometrirali s 
spektrofotometrom PerkinElmer, Lambda 25 UV/VIS pri 410 μm. Iz spektrofotometra 
smo odčitali koncentracijo, s pomočjo umeritvene krivulje smo ovrednotili rezultate. 
Meritve nitratov so bile opravljene po standardu ISO 7890-3. 

6.3.4 Določanje fosfatov 

V bučko smo odmerili 50 mL vzorca, v katerega smo dodali 2 mL conditioning reagenta 
za fosfate. Kot indikator smo dodali 5 kapljic kositrovega klorida. Raztopino smo dobro 
premešali in počakali 10 min, da se je raztopina obarvala modro v primeru, da so bili 
fosfati prisotni. Vzorce smo nalili v 4–5 cm kivete in jih fotometrirali s 
spektrofotometrom PerkinElmer, Lambda 25 UV/VIS pri valovni dolžini 690 nm. Iz 
spektrofotometra smo odčitali koncentracijo, s pomočjo umeritvene krivulje smo 
ovrednotili rezultate. Meritve fosfatov so bile opravljene po standardu SM 4500-P D 
(Clesceri in sod., 1998). 

6.3.5 Določanje sulfatov 

V bučko smo odpipetirali 50 mL vzorca. Dodali smo 2,5 mL conditioning reagenta, ki je 
pripravljen iz 300 mL destilirane vode, 30 mL HCl, 100 mL 95 % etanola, 75 g NaCl in 
50 mL glicerola. Raztopino smo dobro premešali in dodali še za noževo konico 
barijevega sulfata. Nato smo raztopino mešali pri konstantni hitrosti 1 min, takoj po 
mešanju smo vzorec dali v 4–5 cm kiveto in počakali 4 min. Ker se sulfati v kislini 
oborijo, smo lahko izmerili motnost z aparatom PerkinElmer, Lambda 25 UV/VIS (slika 
26). Iz spektrofotometra smo odčitali koncentracijo, s pomočjo umeritvene krivulje smo 
ovrednotili rezultate. Meritve sulfatov so bile opravljene po standardu SM 4500-SO42- E 
(Clesceri in sod., 1998). 
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Slika 26: Spektrofotometer PerkinElmer, Lambda 25 UV/VIS 

6.4 Mikrobiološka analiza vzorcev 

Odvzete vzorce za mikrobiološko analizo je potrebno analizirati v čim krajšem času od 
časa odvzema vzorcev, v času od vzorčenja do analize pa jih je potrebno hranili v 
zaprtih plastičnih sterilnih epruvetah v hladilniku. Pred analizo pa smo jih segreli na 
sobno temperaturo. Analize opravljene v laboratoriju Inštituta za raziskovanje krasa 
ZRC SAZU so bile opravljene pod vodstvom dr. Janeza Mulca, pri analizah sem 
asistirala.  

6.4.1 Določanje ATP 

Za analizo ATP smo uporabili luminometer Hygiena, Aquasnap™ Total & Aquasnap™ 
Free ATP test za vodne vzorce.  

 
Slika 27: Postopek uporabe Aquasnap testa 

(Directions for Use – Aquasnap, 2014) 

 
Paličice Aquasnap za testiranje smo segreli na sobno temperaturo. Nato smo paličice 
močno stresli v smeri navzdol, da se je tekočina (ekstrakt) z vrha paličice iztekla na 
dno epruvete. Za tem smo paličico vzeli iz epruvete in jo pomočili v vzorec vode, ter jo 
dali nazaj v epruveto in zaprli. Nežno smo stresali epruveto, da se je vzorec pomešal z 
ekstraktom na dnu epruvete. Za tem smo prelomili zgornji gumijast del epruvete, ga 
trikrat stisnili, da smo iz paličice stisnili vso tekočino, za tem pa epruveto stresali pet 
sekund. Celotno epruveto smo vstavili v AquasnapTM v luminometer, ga zaprli in 
izmerili vrednosti ATP v enotah RLU, postopek prikazuje tudi slika 27. Dobljene 
vrednosti v enotah RLU smo primerjali s CFU/mL v tabeli (slika 28). Višje vrednosti 
kažejo na večjo kontaminacijo vzorca. Merilna negotovost analize predstavlja ±1 RLU. 

https://izrk.zrc-sazu.si/sl/sodelavci/janez-mulec-sl
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Slika 28: Korelacija med vrednostjo RLU in kakovostjo vode 

(AquaSnap TOTAL, 2018) 

6.4.2 Določanje skupnega števila kolonij bakterij pri 37 °C in pri 22 °C 

Skupno število kolonij bakterij pri 37 °C smo določali s pomočjo Compact Dry TC plošč 
/ palet. Odprli smo ploščo in na sredino kapnili 1 mL vzorca. Vzorec se je samodejno in 
enakomerno razporedil po papirju v plošči in se je spremenil v gel. Ker smo pričakovali 
večje število bakterij v vodi, smo naredili dva seta vzorcev, tako da smo drugi vzorec 
10x redčili. Ponovno smo namestili pokrovček na ploščo. Ploščo smo postavili v 
inkubator na 37 °C za 24 ur. Po 24 urah smo na ploščah prešteli število rdečih pik in jih 
označili z rdečim flomastrom (s piko). Za tem smo plošče postavili nazaj v inkubator za 
naslednjih 24 ur (inkubacijski čas 48 ur). Po tem času smo ponovno prešteli rdeče pike 
in jih označili z modrim flomastrom (s krogcem). Preštete pike na plošči predstavljajo 
skupno število kolonij bakterij pri 37 °C. Na ploščah Compact Dry TC pod navedenimi 
pogoji lahko ovrednotimo samo skupno število kolonij bakterij pri 37 °C, pogoji za rast 
drugih bakterij niso primerni. 

Podobno smo analizirali skupno število kolonij bakterij pri 22 °C, le da plošče z 
vzorcem nismo postavili v inkubator, temveč smo ga pustili v omari na sobni 
temperaturi (22 °C), inkubacijski čas pa je bil 7 dni. Po 7 dneh smo prešteli rdeče pike, 
ki so predstavljale skupno število kolonij bakterij pri 22 °C. Na ploščah Compact Dry TC 
pod navedenimi pogoji lahko ovrednotimo samo skupno število kolonij bakterij pri 22 
°C, pogoji za rast drugih bakterij niso primerni. 
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Slika 29: Skupno število kolonij pri 37 

°C po 24 urah, redčen vzorec  

 

Slika 30: Skupno število kolonij pri 37 

°C po 48 urah, redčen vzorec  

 

 

Slika 31: Skupno število kolonij pri 37 °C 

po 24 urah, ne redčen vzorec  

 

Slika 32: Skupno število kolonij pri 37 °C 

po 48 urah, ne redčen vzorec  

 

Slike 29, 30, 31 in 32 prikazujejo skupno število kolonij, ki so se razvile pri 37 °C v 
odvzetem vzorcu na vodnem viru Olarica. Sliki 29 in 30 prikazujeta 10x redčen vzorec. 
Sliki 31 in 32 pa isti neredčen vzorec. Vzorec smo redčili zaradi lažjega štetja kolonij 
bakterij, saj smo predvidevali, da je v odvzetem vzorcu vode veliko število bakterij. Sliki 
29 in 31 prikazujeta preštete kolonije bakterij po 24 urah (označeno z rdečo), sliki 30 in 
32 pa preštete bakterije po 48 urah (označene z modro). 

6.4.3 Določanje E. coli in koliformnih bakterij 

E. coli in koliformne bakterije smo določali s pomočjo Compact Dry EC plošč/palet. 
Odprli smo ploščo in na sredino kapnili 1 mL vzorca. Vzorec se je samodejno in 
enakomerno razporedil po papirju v plošči in se je spremenil v gel. Ponovno smo 
namestili pokrovček na ploščo. Ploščo smo postavili v inkubator na 37 °C za 24 ur. Po 
24 urah smo na ploščah prešteli število modrih in rdečih pik ter jih označili z rdečim 
flomastrom (s piko). Za tem smo plošče postavili nazaj v inkubator za naslednjih 24 ur 
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(inkubacijski čas 48 ur). Po določenem času smo ponovno prešteli modre in rdeče pike 
in jih označili z modrim flomastrom (s krogcem). Preštete modre pike na plošči 
predstavljajo kolonije E. coli bakterij, preštete rdeče pike pa koliformne bakterije. Na 
ploščah Compact Dry EC pod navedenimi pogoji rastejo samo E. coli in koliformne 
bakterije, pogoji za rast drugih bakterij niso primerni. 

 

Slika 33: Kolonije E. coli in koliformnih 

bakterij na Compact Dry EC po 24 urah 

 

Slika 34: Kolonije E. coli in koliformnih 

bakterij na Compact Dry EC po 48 urah 

Sliki 33 in 34 prikazujeta preštete kolonije E. coli in koliformnih bakterij v vzorcu vode, 
odvzetem na vodnem viru Olarica. Slika 33 prikazuje število E. coli in koliformnih 
bakterij po 24 urah (z rdečo označene koliformne bakterije, z modro piko pa E. coli 
bakterija), slika 34 pa preštete kolonije E. coli in koliformnih bakterij (označene z 
modrim krogcem). 

6.4.4 Določanje enterokokov 

Enterokoke smo določali s pomočjo Compact Dry ETC plošč/palet. Odprli smo ploščo 
in na sredino kapnili 1 mL vzorca. Vzorec se je samodejno in enakomerno razporedil 
po papirju v plošči in se je spremenil v gel. Ponovno smo namestili pokrovček na 
ploščo. Ploščo smo postavili v inkubator na 37 °C za 24 ur. Po 24 urah smo na ploščah 
prešteli število modrih pik in jih označili z rdečim flomastrom (s piko). Za tem smo 
plošče postavili nazaj v inkubator za naslednjih 24 ur (inkubacijski čas 48 ur). Po 
določenem času smo ponovno prešteli modre pike in jih označili z modrim flomastrom 
(s krogcem). Preštete pike na plošči predstavljajo kolonije enterokokov. Na ploščah 
Compact Dry ETC pod navedenimi pogoji rastejo samo enterokoki, pogoji za rast 
drugih bakterij niso primerni. 
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Slika 35: Kolonije enterokokov na 

Compact Dry ETC po 24 urah 

 

Slika 36: Kolonije enterokokov na 

Compact Dry ETC po 48 urah 

Sliki 35 in 36 prikazujeta preštete kolonije enterokokov v vzorcu vode, odvzetem na 
vodnem viru Olarica. Slika 35 prikazuje število enterokokov po 24 urah (z rdečo barvo), 
slika 36 pa preštete kolonije enterokokov (označene z modrim krogcem). 

6.5 Rezultati terenskih meritev in laboratorijskih analiz 

Dobljene rezultate terenskih meritev (specifična električna prevodnost, temperature, 
pH) in laboratorijskih meritev fizikalno-kemijskih parametrov (trdota vode, kloridi, fosfati, 
nitrati, sulfati, razmerje med kalcijem in magnezijem) ter mikrobioloških parametrov 
(ATP, število kolonij bakterij pri 37 °C in 22 °C, E. coli, enterokoki in koliformne 
bakterije), smo primerjali z značilnostmi posameznega parametra in njegovimi mejnimi 
vrednostmi s Pravilnikom o pitni vodi (tabela 5) – kot smo jih opisali v poglavju 2.3 in 
2.4.  

Tabela 5: Mejne vrednosti analiziranih parametrov 

(Pravilnik o pitni vodi) 

Parameter Mejna vrednost 

Fizikalno-kemijski parametri 

EC 2500 µS cm -1 pri 20 °C 

pH  6,5 in  9,5 

Kloridi 250 mg/L 

Nitrati 50 mg/L 

Sulfati 250 mg/L 

Mikrobiološki parametri 

Število kolonij bakterij pri 37°C  Manj kot 100 / mL 

Število kolonij bakterij pri 22 °C Brez neobičajnih sprememb 

E coli 0 / 100 mL 

Koliformne bakterije 0 / 100 mL 

Enterokoki 0 / 100 mL 
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Tabela 6: Trdota vode 

(Soft and hard water, 2015) 

Vrsta vode Celokupna trdota [mekv/L] 

Mehka voda <1,2 

Srednje trda voda 1,2 do 2,4 

Trda voda 2,4 do 3,6 

Zelo trda voda >3,6 

 
V magistrski nalogi smo celotno trdoto izražali v miliekvivalentih na liter, za katere 
veljajo meje, ki so predstavljene v tabeli 6. 
 

6.5.1 Pod skalo 

Tabela 7: Rezultati kemijske analize izvira Pod skalo 

Izvir Pod skalo 

Datum, ura vzorčenja 
16. 6. 16 ob 

18:15 
7. 2. 17 ob 

09:40 
17. 1. 18 ob 

13:00 

Parameter Enota 
Kratko deževno 
obdobje 

Daljše deževno 
obdobje 

Deževno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 450 434 445 

T  (°C) 10,20 10 9,8 

pH - 
 

7,52  

karbonatna trdota mekv/L 4,89 4,84 5,20 

celokupna trdota mekv/L 5,03 4,62 4,59 

kalcij mekv/L 3,18 2,94 2,88 

magnezij mekv/L 1,85 1,68 1,71 

kloridi mg Cl /L  1,00 3,40 1,40 

o-fosfati mg PO4/L  0,03 0,02 0,00 

nitrati mg NO3/L  12,25 6,97 10,39 

sulfati mg SO4/L 3,37 1,74 2,16 

Ca/Mg 
 

1,70 1,80 1,70 
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Tabela 8: Rezultati mikrobiološke analize izvira Pod skalo 

Izvir Pod skalo 

Datum, ura vzorčenja 7. 2. 17 ob 
 09:40 

17. 1. 18 ob 
13:00 

Parameter Enota  Daljše deževno 
obdobje 

Deževno 
obdobje 

ATP RLU 15 10 

Število kolonij pri 37 °C 
(24 h) CFU/mL 126 13 

Število kolonij pri 37 °C 
(48 h) CFU/mL 133 10 

Število kolonij pri 22 °C 
(7 dni) 

  
191 

E. coli (24 h) CFU/mL 0 0 

E. coli (48 h) CFU/mL 0 0 

Koliformne (24 h) CFU/mL 2 0 

Koliformne (48 h) CFU/mL 2 2 

Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Pod skalo so bili odvzeti 16. 6. 2017, 7. 
2. 2017 in 17. 1. 2018 (deževna obdobja), na dan 7. 2. 2017 in 17. 1. 2018 je bil odvzet 
tudi vzorec za mikrobiološko analizo. Na dan vzorčenja 9. 8. 2016 in 16. 8. 2017 je bil 
izvir suh in preliva vode, čeprav naj bi bil izvir stalen, ni bilo. Temperatura vode izvira 
se med vzorčenji ni bistveno spremenila. pH vode je rahlo bazičen. Dobljeni rezultati 
kemijske analize kažejo, da je voda bogata z magnezijem, specifična električna 
prevodnost pa je relativno visoka. Celokupna trdota vode se giblje med 4,59 in 5,03 
mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo. Glede na razmerje kalcija in magnezija v 
zaledju vodnega vira prevladuje dolomit. Opazimo tudi, da je v vzorcu, odvzetem v 
zimskem času v letu 2017, prisotnih več kloridov kot v vzorcu odvzetem v poletnem 
času, to pripisujemo soljenju ceste, ki se nahaja neposredno ob viru vode. 
Koncentracija fosfatov, nitratov in sulfatov je v vzorcih odvzetih v zimskem času 
manjša, kar se zdi logično, saj so lahko ti elementi v vodi prisotni zaradi človekovega 
vpliva, kot posledica kmetijske dejavnosti (gnojenje, odpadki, živinoreja), ki pa so v 
zimskih mesecih manj prisotni. Sicer pa so vrednosti teh elementov tudi v poletnem 
času v dovoljenih mejah, ki jih predpisuje Pravilnik o pitni vodi.  

Merjenje ATP je pokazalo 15 in 10 RLU, kar kaže, da je voda vsebovala manjše število 
mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo posamezne kolonije. V vzorcu je bilo 
izmerjeno nekoliko povišano število bakterij pri 37 °C. Prav tako so bile v vzorcu 
najdene koliformne bakterije, kar kaže na možno prisotnost organskih oziroma 
anorganskih onesnaževalcev. Pri preizkušanju za E. coli pa bakterije niso bile najdene, 
zato ne moremo sklepati na fekalno onesnaženje. 

Sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem viru Pod 
skalo ne moremo opredeliti, saj je izvir ob sušnih obdobjih suh in vzorcev nismo mogli 
vzeti, zaradi tega je bila voda iz tega vodnega vira analizirana samo v deževnem 
obdobju. 
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6.5.2 Lepena 

Tabela 9: Rezultati kemijske analize izvira Lepena 

 

Tabela 10: Rezultati mikrobiološke analize izvira Lepena 

 

Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Lepena so bili odvzeti sedemkrat, dnevi 
vzorčenja: 16. 6. 2016, 7. 2. 2017, 19. 3. 2017 in 17. 1. 2018 (ko je bil čas deževnega  
obdobja) ter v dneh vzorčenja: 9. 8. 2016, 17. 5. 2017 in 24. 1. 2018 (ko je bil čas 
sušnega obdobja). Vzorci za mikrobiološko analizo so bili odvzeti osemkrat, kar kaže 
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na stalnost vira, čeprav je bil pretok vode ob vzorčenju v poletnem času po dolgem 
sušnem in vročem obdobju zelo majhen. Temperatura vode se je med vzorčenji 
razlikovala, te spremembe pripisujemo temperaturam ozračja. Specifična električna 
prevodnost se giblje med 449 in 501 µS/cm. pH vode je bazičen in značilen za kraško 
pokrajino. Razmerje med kalcijem in magnezijem je nizko in kaže na dolomitno zaledje 
vodnega vira. Celokupna trdota vode se giblje med 4,83 in 5,54 mekv/L, kar nakazuje 
na zelo trdo vodo. Koncentracija kloridov je višja v vzorcih odvzetih v zimskem oziroma 
spomladanskem času, kar je lahko posledica soljenja cest. Koncentracija nitratov je v 
vseh odvzetih vzorcih izvira Lepene tako kot pri izviru Pod skalo v primerjavi drugimi 
izviri višja, vendar še vedno v dovoljenih mejah, prisotnost nitratov je lahko posledica 
gnojenja okoliških travnikov in živinoreje. Prisotnost fosfatov in sulfatov pa je majhna in 
v skladu z mejnimi vrednostmi, ki jih predpisuje Pravilnik o pitni vodi.  

 
Merjenje ATP je pri večini vzorcev pokazalo nihanje RLU med 3 in 20, kar kaže, da je 
voda vsebovala manjše število mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo posamezne 
kolonije, v vzorcu odvzetem v sušnem obdobju 10. 4. 2017 in v vzorcih odvzetih 17. 1. 
2018 ter 24. 1. 2018 pa je bila vsebnost RLU 38, kar kaže na nekoliko povečano 
vrednost in večjo možnost, da se razvijejo posamezne kolonije. Prav v vzorcu iz dne 
10. 4. 2017 je bilo najdenih največ kolonij bakterij pri 37°C, ni pa bilo najdenih pri 
drugih merjenih mikrobioloških parametrov. Prav tako je bilo število kolonij pri 37 °C 
povečano pri drugih vzorcih, vendar manj. Število kolonij pri 22 °C je bilo merjeno pri 
petih vzorcih in je bilo pri dveh vzorcih nekoliko povečano. E. coli je bila najdena v dveh 
vzorcih, in sicer v vzorcu 9. 3. 2017 in 28. 4. 2017, oba vzorca sta bila vzeta po 
krajšem deževnem obdobju. Koliformne bakterije so bile najdene v treh vzorcih, in sicer 
v vzorcu 19. 4. 2017, pri preizkušanju za E. coli pa bakterije niso bile najdene, zato ne 
moremo sklepati na fekalno onesnaženje, lahko pa potrdimo prisotnosti organskih 
oziroma anorganskih onesnaževalcev. Pri vzorcu z dne 28. 4. 2017 so bile poleg 
koliformnih bakterij najdene tudi E. coli in enterokoke bakterije, v vzorcu 16. 8. 2017 pa 
poleg koliformnih tudi enterokoke bakterije, kar kaže na zanesljivo onesnaženje s 
fekalnimi onesnažili. 

Sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem viru 
Lepena se kažejo v višji specifični električni prevodnosti v sušnem času vzorčenja, 
drugih izrazitejših sprememb ni bilo opaziti. 
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6.5.3 Cvinger 

Tabela 11: Rezultati kemijske analize izvira Cvinger 

Izvir Cvinger 

Datum, ura vzorčenja 16. 6. 16 
ob 09:00 

17. 5. 17 

Parameter Enota  Krajše 
deževno 
obdobje 

 Sušno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 474 478 

T  (°C) 9,7 9,7 

pH -   7,47 

karbonatna trdota mekv/L 4,71 4,48 

celokupna trdota mekv/L 4,66 4,44 

kalcij mekv/L 4,36 3,80 

magnezij mekv/L 0,30 0,64 

kloridi mg Cl /L  8,50   

o-fosfati mg PO4Ll  0,12   

nitrati mg NO3/L  6,58   

sulfati mg SO4/L 6,98   

Ca/Mg   14,5 5,9 

Vzorec za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Cvinger je bili odvzet 16. 6. 2017 
(deževno obdobje) in 17. 5. 2017 (sušno obdobje). Vzorci za mikrobiološko analizo 
vode niso bili odvzeti. Ob drugih vzorčenjih vode nismo mogli vzeti, saj je v sušnem 
času vzorčenja, čeprav naj bi bil izvir stalen, le-ta presahnil, v času močnejših padavin 
pa je bil poplavljen. Iz rezultatov laboratorijske analize vode lahko vidimo očitno razliko 
pri razmerju med kalcijem in magnezijem v primerjavi z drugimi vodnimi viri ob vznožju 
Planinske gore, saj je veliko večja kot pri drugih, kar pa kaže na to, da se izvir napaja iz 
apnenca. Prav tako je specifična električna prevodnost vode visoka. Celokupna trdota 
vode se giblje med 4,44 in 4,66 mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo. 
Obremenjenost vode s sulfati, nitrati, fosfati ter predvsem s kloridi je nekoliko višja kot 
pri drugih izvirih, vendar še vedno v mejah, ki jih določa Pravilnik o pitni vodi. Višje 
koncentracije teh onesnažil so lahko posledica prisotnosti živali, ki se pasejo v bližini. 
Prav tako pa je to območje, kjer poteka regionalna cesta ter je v bližini poseljena vas, 
kar pa prav tako lahko vpliva na prisotnost omenjenih onesnažil. 

Sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem viru 
Cvinger ne moremo opredeliti. 
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6.5.4 Olarica 

Tabela 12: Rezultati kemijske analize izvira Olarica 

Izvir Olarica 

Datum, ura vzorčenja 16. 6. 16 
ob 10:15 

9. 8. 16 
ob 09:30 

7. 2. 17 
ob 11:00 

17. 5. 17 

Parameter Enota  Krajše 
deževno 
obdobje 

Daljše 
sušno 
obdobje 

Daljše 
deževno 
obdobje 

 Sušno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 474 476 433 470 

T  (°C) 10,3 10,4 8,6 10,4 

pH -     7,7 7,45 

karbonatna 
trdota mekv/L 5,22 5,20 4,78 5,44 

celokupna trdota mekv/L 4,78 5,28 4,51 5,28 

kalcij mekv/L 3,37 3,50 2,95 2,90 

magnezij mekv/L 1,41 1,78 1,56 2,38 

kloridi mg Cl /L  1,50 1,50 6,50 2,50 

o-fosfati mg PO4/L  0,016 0,003 0,013 0,003 

nitrati mg NO3/L  8,09 7,00 10,72 8,81 

sulfati mg SO4/L 3,35 4,39 1,47 1,74 

Ca/Mg   2,4 2,0 1,9 1,2 

Tabela 13: Rezultati mikrobiološke analize izvira Olarica 

Izvir Olarica 

Datum, ura vzorčenja 7. 2. 17 
ob 11:00 

16. 8. 17 
ob 15:00 

Parameter enota  Daljše 
deževno 
obdobje 

Daljše 
sušno 
obdobje 

ATP RLU 44 1703 

Število kolonij pri 
37 °C (24 h) CFU/mL 102 57 

Število kolonij pri 
37 °C (48 h) CFU/mL 104 57 

Število kolonij pri 
22 °C (7 dni)     970 

E. coli (24 h) CFU/mL 0 1 

E. coli (48 h) CFU/mL 0 1 

Koliformne (24 h) CFU/mL 2 13 

Koliformne (48 h) CFU/mL 5 17 

Enterokoki (24 h)  CFU/mL   7 

Enterokoki (48 h) CFU/mL    11 
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Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Olarica so bili odvzeti ob štirih 
vzorčenjih, in sicer 16. 6. 2016 in 7. 2. 2017 (deževno obdobje) ter 9. 8. 2016 in 17. 5. 
2017 (sušno obdobje). Vzorci za mikrobiološko analizo pa so bili odvzeti dvakrat, in 
sicer 7. 2. 2017 (deževno obdobje) ter 16. 8. 2017 (sušno obdobje). V času visokih vod 
na Planinskem polju je dostop do izvira otežen, kot je bil v času zimskega vzorčenja z 
dne 7. 2. 2017. Ob višjih vodah pa se lahko zgodi, da je vir tudi poplavljen. 
Temperatura vode se v času vzorčenj ni pretirano spreminjala, zaznati je le razliko v 
temperaturi vode v zimskem času. Ta je bila za približno 2 stopinji nižja kot v toplejših 
mesecih, kar pa gre pripisovati klimatskemu vplivu. Specifična električna prevodnost se 
spreminja s temperaturo, ob vzorčenju v hladnejšem delu leta je nižja, drugače pa 
konstantna. pH vode je rahlo bazičen. Razmerje kalcija in magnezija je nekoliko višje 
kot pri Lepeni, vendar še vedno kaže na dolomitno zaledje. Celokupna trdota vode se 
giblje med 4,51 in 5,28 mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo. Obremenjenost s 
kloridi, fosforjem, nitrati in sulfati je nizka in v mejah, ki jih predpisuje Pravilnik o pitni 
vodi. Največja prisotnost klorida se je pojavila v zimskem času vzorčenja, kar bi lahko 
pripisali morebitnemu izpiranju soli z deževnico z bližnjih cest. 

Merjenje ATP je pokazalo zelo povišane parametre v vzorcu 16. 8. 2017, ko je bilo 
daljše sušno obdobje in je kazalo na zelo slabo mikrobiološko stanje vode, vzorec je 
vseboval zelo veliko število mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo posamezne 
kolonije. V obeh vzorcih je bilo izmerjeno povišano število bakterij pri 37 °C, pri drugem 
vzorcu pa tudi povišanje števila bakterij pri 22°C. Prav tako so bile v obeh vzorcih 
najdene koliformne bakterije, kar kaže na možnost prisotnosti organskih oziroma 
anorganskih onesnaževalcev. V prvem vzorcu pri preizkušanju za E. coli bakterije niso 
bile najdene, za to ne moremo sklepati na fekalno onesnaženje. Pri vzorcu z dne 16. 8. 
2017 pa so bile poleg koliformnih bakterij najdene tudi bakterija E. coli ter večje število 
enterokokov, kar kaže na zanesljivo onesnaženje s fekalnimi onesnažili, kar 
pripisujemo stoječim vodam v izviru ter daljšemu sušenemu obdobju, v katerem so se 
bakterije lahko razvile. 

Večjih sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem 
viru Olarica ne moremo opredeliti, iz dobljenih podatkov pa je vseeno razvidno, da je 
bila voda mikrobiološko bolj onesnažena v sušnem obdobju vzorčenja. 
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6.5.5 Literberg 

Tabela 14: Rezultati kemijske analize izvira Literberg 

Izvir Literberg 

Datum, ura vzorčenja 16. 6. 
16 ob 
15:4 

9. 8. 16 
ob 10:30 

14. 2. 17 
ob 7:50 

9. 3. 17 
ob 11:00 

17. 5. 17 

Parameter Enota  Krajše 
deževno 
obdobje 

Daljše 
sušno 
obdobje 

Sušno 
obdobje 
 

Krajše 
deževno 
obdobje 

Sušno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 380 378 355 347 356 

T  (°C) 8,5 9,3 8 8,4 8,3 

pH -         8,15 

karbonatna trdota mekv/L 4,22 4,07 4,11 3,99 4,10 

celokupna trdota mekv/L 4,25 4,13 3,68 3,77 3,96 

kalcij mekv/L 2,67 2,82 2,42 2,38 2,34 

magnezij mekv/L 1,58 1,31 1,26 1,39 1,62 

kloridi mg Cl /L  1,30 1,80 3,87 2,60 2,80 

o-fosfati mg PO4/L  0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 

nitrati mg NO3/L  6,70 7,17 0,24 7,45 7,56 

sulfati mg SO4/L 2,04 3,27 1,19 0,99 1,13 

Ca/Mg   1,7 2,2 1,9 1,7 1,4 

Tabela 15: Rezultati mikrobiološke analize izvira Literberg 

(Poročilo o … junij, 2017 Poročilo o … spremljanje zdravstvene …november, 2017) 

Izvir Literberg 

Datum, ura vzorčenja 2. 6. 16 
ob 13.50 

9. 3. 17 
ob 11:00 

10.4.17 19. 4. 17 28. 4. 17 21. 11. 
17 ob 9. 
45 

Parameter Enota Krajše 
deževno 
obdobje 

Krajše 
deževno 
obdobje 

 Deževno 
obdobje 

Krajše 
deževno 
obdobje 

Sušno 
obdobje 

ATP RLU 
 

1 32 11 40  

Število kolonij pri 
37 °C (24 h) CFU/mL 26 0    <10 

Število kolonij pri 
37 °C (48 h) CFU/mL 

 
0 112 26   

Število kolonij pri 
22 °C (7 dni)   >300 32 185 22  60 

E. coli (24 h) CFU/100mL 48 0    <1 

E. coli (48 h) CFU/100mL 
 

0 7 0 4  

Koliformne (24 h) CFU/100mL 145 0    4 

Koliformne (48 h) CFU/100mL 
 

0 2 4 43  

Enterokoki (24 h)  CFU/100mL 34 0    <4 

Enterokoki (48 h)  CFU/100mL 
 

0 3 1 7  
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Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Literberg so bili odvzeti petkrat. V 
zimskem času je bil en vzorec odvzet 14. 2. 2017, saj je bil izvir 7. 2. 2017, ko se je 
izvajalo vzorčenje, poplavljen in se je voda izvira mešala z vodo reke Unice. Za 
mikrobiološko analizo so bili odvzeti trije vzorci. Temperatura vode se med vzorčenji ni 
veliko spreminjala, od vzorčenja v zimskem času do vzorčenja v poletnem času se je 
spremenila za 1,3 °C, specifična električna prevodnost se je gibala med 347 in 380 
µS/cm, kar pa je v primerjavi s prej opisanimi izviri nižje. Razmerje kalcija in magnezija 
je nizko, kar kaže na prisotnost dolomitnega zaledja. Celokupna trdota vode se giblje 
med 3,68 in 4,25 mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo. Prisotnost kloridov, fosfatov, 
nitratov in sulfatov je nizka in v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. Opazili smo, da je bila 
koncentracija nitratov in sulfatov višja v poletnih mesecih in višja kot v zimskih, kar gre 
pripisovati površinskim vodam, ki onesnaževalce s polja prinesejo s seboj. Prav tako je 
opaziti razliko v koncentraciji klorida, ki je v višji koncentraciji prisoten v zimskih 
mesecih, kar pa je posledica soljenja ceste Planina–Grčarevec, ki se nahaja nad 
izvirom.  

ATP smo izmerili enkrat, meritev je pokazala nizko vrednost RLU, kar kaže, da je voda 
ob tem vzorčenju vsebovala nizko število mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo 
posamezne kolonije. V tem vzorcu je bilo izmerjeno nekoliko povišano število bakterij 
pri 22 °C, drugih parametrov v tem vzorcu ni bilo zaznati. V drugih dveh vzorcih pa je 
bilo zaznati povišano število bakterij pri 22 °C in pri 37 °C. Prav tako so bile v vzorcih 
najdene koliformne bakterije in bakterije E. coli, kar nakazuje na zagotovo onesnaženje 
s fekalnimi onesnažili. 

Sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem viru 
Literberg ne moremo opredeliti. 

6.5.6 Studenec v Ščurku 

Tabela 16: Rezultati kemijske analize izvira Studenec v Ščurku 

Izvir Studenec v Ščurku 

Datum, ura vzorčenja 17. 5. 17  

vzorec Enota Sušno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 478 

T  (°C) 9,5 

pH - 7,76 

karbonatna trdota mekv/L 5,39 

celokupna trdota mekv/L 5,12 

kalcij mekv/L 2,80 

magnezij mekv/L 2,32 

Ca/Mg 
 

1,2 
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Tabela 17: Rezultati mikrobiološke analize izvira Studenec v Ščurku 

Izvir Studenec v Ščurku 

Datum, ura vzorčenja 7. 2. 17 ob 
11:35 

Parameter Enota  Daljše 
deževno 
obdobje 

ATP RLU 2 

Število kolonij pri 
37 °C (24 h) CFU/mL 0 

Število kolonij pri 
37 °C (48 h) CFU/mL 1 

E. coli (24 h) CFU/mL 0 

E. coli (48 h) CFU/mL 0 

Koliformne (24 h) CFU/mL 0 

Koliformne (48 h) CFU/mL 1 

Vzorec za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Studenec v Ščurku je bili odvzet 18. 5. 
2017, 7. 2. 2017 je bil odvzet vzorec za mikrobiološko analizo. Ob sušnem obdobju je 
bil izvir suh, v deževnem pa poplavljen, tako da se v tem času ni dalo odvzeti vzorcev. 
Relativno visoka specifična električna prevodnost, rahlo bazičen pH, nizko razmerje 
med kalcijem in magnezijem potrjujejo dejstvo, da je zaledje izvira zgrajeno iz dolomita. 
Celokupna trdota vode je 5,12 mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo.  

Merjenje ATP je pokazalo nizek RLU, kar kaže, da je voda vsebovala zelo majhno 
število mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo posamezne kolonije. V vzorcu je 
bilo izmerjeno nekoliko povišano število bakterij pri 37 °C. Prav tako so bile v vzorcu 
najdene koliformne bakterije, kar kaže na možnost prisotnosti organskih oziroma 
anorganskih onesnaževalcev. Pri preizkušanju na prisotnost E. coli bakterije niso bile 
najdene, zato ne moremo sklepati na fekalno onesnaženje. 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

6.5.7 Grčarevski izviri 

Tabela 18: Rezultati kemijske analize Grčarevskih izvirov 

Izvir 
Grčarevski 

izviri 
Pod Grčarevcem, talni izvir 
ob robu zalitega polja 

Datum, ura vzorčenja 16. 6. 16 
ob 11:45 

7. 2. 17 ob 12:30 

vzorec Enota Krajše 
deževno 
obdobje 

Daljše deževno obdobje 

EC  (µS/cm) 316 250 

T  (°C) 8,3 8 

pH - 
 

8,17 

karbonatna trdota mekv/L 3,39 2,57 

celokupna trdota mekv/L 3,43 2,52 

kalcij mekv/L 2,84 2,08 

magnezij mekv/L 0,69 0,43 

kloridi mg Cl /L  0,77 3,40 

o-fosfati mg PO4/L  0,029 0,025 

nitrati mg NO3/L  5,46 8,09 

sulfati mg SO4/L  3,43 1,42 

Ca/Mg 
 

4,1 4,8 

Tabela 19: Rezultati mikrobiološke analize Grčarevskih izvirov 

Pod Grčarevcem, talni izvir ob robu 
zalitega polja 

Datum, ura vzorčenja 7. 2. 17 
ob 12:30 

Parameter Enota  Daljše 
deževno 
obdobje 

ATP RLU 83 

Število kolonij pri 
37 °C (24 h) CFU/mL 48 

Število kolonij pri 
37 °C (48 h) CFU/mL 81 

E. coli (24 h) CFU/mL 0 

E. coli (48 h) CFU/mL 0 

Koliformne (24 h) CFU/mL 1 

Koliformne (48 h) CFU/mL 5 

Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvirov v Grčarevcu so bili odvzeti 16. 6. 
2016, na dan vzorčenja po dolgem deževnem obdobju 7. 2. 2017 pa na robu 
poplavljenega polja. Vzorec odvzeti za mikrobiološko analizo je bil odvzet 7. 2. 2017. 
Čeprav je bil predel, kjer se nahajajo izviri poplavljen, se je vseeno dobro videlo, kje se 
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izviri nahajajo, saj je bil viden vodni tok, neposredno območje izvira pa je bilo posuto s 
peskom in ni bilo zaraslo s travo. Tako smo vzorec lahko odvzeli tudi v času poplav. V 
sušnem obdobju na tem območju vode ni bilo. Temperatura vode je bila ob obeh 
vzorčenjih okoli 8 °C, specifična električna prevodnost vode pa je bila nizka. pH vode je 
rahlo bazičen. Razmerje med kalcijem in magnezijem je višje kot pri večini drugih 
opazovanih izvirih, kar kaže na večji vpliv priliva z območja Hotedršice, ki je večinoma 
zgrajeno iz apnenca. Celokupna trdota vode se giblje med 2,52 in 3,43 mekv/L, kar 
nakazuje na trdo vodo. V bližini vrtine G/97 v Grčarevcu je bilo dokazano, da na tem 
območju tečejo podzemne vode v dveh med seboj ločenih vodonosnikih, zgornji je zelo 
onesnažen z vodo s ceste, gnojevko in vodo iz požiralnikov. Spodnji vodonosnik pa je 
dobro zaščiten pred onesnaževanjem. Iz rezultatov kemijske analize je razvidno, da se 
vodonosnika med seboj ne mešata in da se skozi Grčarevske izvire izteka voda iz 
spodnjega vodonosnika, saj je koncentracija onesnažil klorida, fosfata, nitratov in 
sulfata nizka in v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. V zimskem času je zaznati nekoliko 
povišani koncentracijo klorida, kar pripisujemo soljenju ceste Logatec–Planina. 

Merjenje ATP je pokazalo 83 RLU, kar kaže, da je voda vsebovala nekoliko povišano 
število mikrobnih celic, iz katerih se lahko razvijejo posamezne kolonije. V vzorcu je 
bilo izmerjeno nekoliko povišano število bakterij pri 37 °C. Prav tako so bile v vzorcu 
najdene koliformne bakterije, kar kaže na možnost prisotnosti organskih oziroma 
anorganskih onesnaževalcev. Pri preizkušanju na prisotnost E. coli bakterije niso bile 
najdene, za to ne moremo sklepati na fekalno onesnaženje. 

6.5.8 Kotla v grapi 

Tabela 20: Rezultati kemijske analize izvira Kotla v grapi 

Izvir Kotla v grapi 

Datum, ura vzorčenja 16. 6. 16 
ob 11:30 

Parameter Enota Krajše 
deževno 
obdobje 

EC  (µS/cm) 357 

T  (°C) 9,3 

pH - 
 karbonatna trdota mekv/L 3,88 

celokupna trdota mekv/L 3,87 

kalcij mekv/L 3,12 

magnezij mekv/L 0,75 

kloridi mg Cl /L  1,30 

o-fosfati mg PO4/L  0,069 

nitrati mg NO3/L  6,33 

sulfati mg SO4/L  3,70 

Ca/Mg 
 

4,2 

Vzorec za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Kotla v grapi je bili odvzet 16. 6. 2017. 
Ob drugih vzorčenjih vode nismo mogli vzeti, saj je v sušnem času vzorčenja, čeprav 
naj bi bil izvir stalen, le-ta presahnil, v času močnejših padavin pa je bil poplavljen. 
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Vzorca za mikrobiološko analizo vode nismo odvzeli. Ob vzorčenju smo vodo odvzeli iz 
zbiralnika, kjer je bila voda stoječa. Voda v zbiralnik priteka po apnenčastih tleh, na kar 
kaže tudi nižja specifična električna prevodnost in višje razmerje med kalcijem in 
magnezijem. Celokupna trdota vode je 3,88 mekv/L, kar nakazuje na zelo trdo vodo. 
Koncentracije kloridov, fosfatov, nitratov in sulfatov so bile nizke. Nekoliko povišana je 
le vsebnost nitratov, kar bi lahko pripisali raznim gnojilom s polja, ki je v bližini izvira ter 
komunalni vodi iz bližnjega naselja Grčarevec. Izmerjene koncentracije vseh onesnažil 
so v sladu s Pravilnikom o pitni vodi. 

6.5.9 Izvir Korentan 

Rezultate analiz izvira Korentan smo prejeli s strani Kovod, d. o. o., za njih pa analize 
izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vzorec odvzet na dan 4. 4. 
2016 pa smo analizirali sami v laboratoriju Univerze v Novi Gorici. 

Tabela 21: Rezultati kemijske analize izvira Korentan 

(Preiskava vode … 2010; Poročilo o … spremljanje zdravstvene … junij, 2017; Poročilo 
o … junij, 2017a; Poročilo o … november 2017a; Poročilo o … spremljanje zdravstvene 
… december 2017) 
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Tabela 22: Rezultati mikrobiološke analize izvira Korentan 

(Poročilo o … junij, 2017; Poročilo o … avgust, 2017; Poročilo o … november, 2017b; 
Poročilo o … spremljanje zdravstvene … december 2017) 

Izvir Korentan 

Datum, ura vzorčenja 29. 6. 17 
ob 10:50 

29. 8. 17 
ob 10:15 

10. 11. 17 
ob 11:00 

19. 12. 17 
ob 12:30 

Parameter Enota Krajše 
deževno 
obdobje 

Sušno 
obdobje 
 

Deževno 
obdobje 
 

Deževno 
obdobje 

Koliformne CFU/100 mL 52 370 85 >100 

E. coli CFU/100 mL 16 70 40 67 

Enterokoki CFU/100 mL 21 18 63 50 

Število kolonij pri 22°C CFU/mL >300 >300 >300 >300 

Število kolonij pri 37°C CFU/mL 32 >300 >300 210 

Vzorci za fizikalno-kemijsko analizo vode izvira Korentan so bili odvzeti sedemkrat od 
leta 2010 do konca leta 2017, v letu 2017 pa so bili odvzeti štirje vzorci za 
mikrobiološko analizo vode. Izvir je stalen, z nizkim pretokom v sušnih obdobjih. 
Temperatura vode izvira se med vzorčenji ni bistveno spremenila. pH vode je rahlo 
bazičen. Dobljeni rezultati kemijske analize kažejo, da je voda bogata s kalcijem, v 
nasprotju z drugimi viri pa revna z magnezijem, zaradi tega je tudi razmerje med 
kalcijem in magnezijem veliko večje kot pri drugih vzorcih, kar lepo nakazuje na 
drugačen tip zaledja, in sicer na apnenec. Tudi specifična električna prevodnost je v 
primerjavi z drugimi vodnimi viri nižja, kar prav tako nakazuje na apnenčasto sestavo 
tal, po katerih teče voda. Koncentracija nitratov in sulfatov je v vseh vzorcih nizka in v 
mejah, ki jih predpisuje Pravilnik o pitni vodi.  

Podani rezultati opravljenih analiz za izvir Korentan za mikrobiološke parametre, kot so 
kolformne bakterije, E. coli in enterokoki, so izraženi v enoti CFU/100 mL, pri drugih 
analizah vzorcev pa so ti parametri izraženi v CFU/mL. V vseh vzorcih, ki so bili odvzeti 
za mikrobiološko analizo, je bilo število bakterij pri 22 °C in pri 37 °C povišano. Prav 
tako so bile v vseh vzorcih najdene koliformne bakterije, kar kaže na prisotnost 
organskih oziroma anorganskih onesnaževalcev. Prav tako so bile v vseh vzorcih 
najdene bakterije E. coli ter enterokoki, kar pomeni fekalno onesnaženje. Analiza 
mikrobioloških parametrov dokazuje, zakaj je bil vir vode pred leti opuščen in da je 
surova voda za pitje neprimerna, saj ni v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. 

Sprememb v kakovosti vode glede na različne hidrološke razmere pri vodnem viru 
Korentan ne moremo opredeliti. 
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7 OCENA PRIMERNOSTI VODNIH VIROV 

V 7. poglavju smo zbrali rezultate fizikalno-kemijskih in mikrobioloških analiz 
posameznih vodnih virov. Te rezultate smo med seboj primerjali. Prav tako so podane 
izračunane ocene razpoložljivosti količin podzemne vode. Izsledke smo povezali v 
oceno primernosti obeh proučevanih območij kot rezervnih vodnih virov. 

7.1 Kakovostna ocena (fizikalno-kemijska in mikrobiološka) 

 

Slika 37: Specifična električna prevodnost analiziranih vodnih virov 

Iz slike 37, ki prikazuje električno prevodnost v vzorcih vode, odvzetih na posameznih 
vodnih virih, smo ugotovili, da imata najnižjo električno prevodnost izvir Korentan in 
Grčarevski izviri, najvišjo električno prevodnost pa imajo Lepena, Cvinger in Olarica. 
Visoka specifična električna prevodnost nakazuje, da je v vodi velika koncentracija 
ionov, predvsem kalcijevih, magnezijevih, natrijevih, kalijevih, bikarbonatih, sulfatnih in 
kloridnih (Opis indikatorskih …, 2014), prav tako relativno visoka specifična električna 
prevodnost nakazuje, da je zaledje izvirov, po katerem se pretaka voda, sestavljeno iz 
apnenca in dolomita. V nasprotju nizka specifična električna prevodnost nakazuje nizko 
koncentracijo omenjenih ionov ter da voda, ki priteka na izvire, pred tem ni bila v 
kontaktu z apnenčasto kamnino, prav tako pa je nizka specifična električna prevodnost 
značilna takrat, ko je voda manj časa v stiku s kamnino, torej v času hitrega pretakanja 
padavinske vode skozi kraško kamnino ob visokih vodostajih. 
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Slika 38: pH analiziranih vodnih virov 

Iz slike 38, ki prikazuje pH vrednost v vzorcih vode, odvzetih na posameznih vodnih 
virih, smo ugotovili, da imata izvir Literberg in Grčarevski izviri najvišji pH, najnižji pH 
pa imajo izviri Pod skalo, Cvinger in Olarica. Rezultati analiz kažejo, da vsi izviri ležijo 
na območju kraško-razpoklinskega vodonosnika, saj je pH za te vodonosnike rahlo 
bazičen, za kraško vodo je namreč značilen pH med 6,5 in 8,5 (Petrič, 2006). 

 

Slika 39: Celokupna trdota vode analiziranih vodnih virov 

Iz slike 39, ki prikazuje celokupno trdoto vode v vzorcih odvzetih na posameznih vodnih 
virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih voda zelo trda. Samo v odvzetih vzorcih iz 
vodnega vira Grčarevski izviri je analiza pokazala, da je voda trda. Trda oziroma zelo 
trda voda nakazuje, da voda v vodne vire priteka skozi karbonatne kamnine. 
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Slika 40: Razmerje med kalcijem in magnezijem analiziranih vodnih virov 

Iz slike 40, ki prikazuje razmerje med kalcijem in magnezijem v vzorcih odvzetih na 
posameznih vodnih virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih razmerje med kalcijem in 
magnezijem nizko, razen pri vzorcih iz izvira Korentan, Cvinger in Grčarevskih izvirov. 
Nizko razmerje med kalcijem in magnezijem nakazuje, da v večino proučevanih vodnih 
virov priteče voda iz dolomitnega zaledja. Visoko razmerje pri vzorcih iz vodnega vira 
Korentan nakazuje na dotok iz apnenčastega zaledja, pri Cvingerju in Grčarevskih 
izvirih pa se verjetno mešajo vode iz dolomitnega in apnenčastega zaledja. 

 

Slika 41: Koncentracija sulfatov analiziranih vodnih virov 
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Iz slike 41, ki prikazuje koncentracijo sulfatov v vzorcih odvzetih na posameznih vodnih 
virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih koncentracija sulfatov pod dovoljeno mejo 
(250 mL/L) glede na Pravilnik o pitni vodi. Lahko pa opazimo nekatera odstopanja pri 
vzorcih iz izvira Lepena, Cvinger, Olarica in Korentan. Povišane koncentracije je 
zaznati v poletnih toplejših mesecih, razen v izviru Korentan, ko so bile višje 
koncentracije izmerjene v zimskem mesecu. Nekoliko višje koncentracije lahko 
nakazujejo na bolj onesnaženo ozračje, ki je lahko onesnaženo z žveplovim dioksidom, 
s padavinami se SO2 izpira iz ozračja kot kisel dež, ki se infiltrira v podtalnico (Opis 
indikatorskih …, 2014) 

 

Slika 42: Koncentracija fosfatov analiziranih vodnih virov 

Iz slike 42, ki prikazuje koncentracijo fosfatov v vzorcih odvzetih na posameznih vodnih 
virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih koncentracija fosfatov zelo nizka, razen v 
vzorcu izvira Cvinger, ki je bil odvzet v kratkem deževnem obdobju z višjimi 
temperaturami. Nekoliko povišano koncentracijo fosforja lahko pripisujemo umetnim 
gnojilom, saj je izvir Cvinger lociran na polju, ki ga bližnji kmetje gnojijo in na njem 
pasejo živino. 
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Slika 43: Koncentracija nitratov analiziranih vodnih virov 

Iz slike 43, ki prikazuje koncentracijo nitratov v vzorcih vode, odvzetih na posameznih 
vodnih virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih koncentracija nitratov v mejah (50 
mg/L) glede na Pravilnik o pitni vodi. Je pa opaziti višje vrednosti nitrata v vzorcih izvira 
Lepena in občasno v izvirih Pod skalo in Olarica, kar gre pripisovati gnojenju okoliških 
travnikov in živinoreji.  

 

Slika 44: Koncentracija kloridov analiziranih vodnih virov 

Iz slike 44, ki prikazuje koncentracijo kloridov v vzorcih vode, odvzetih na posameznih 
vodnih virih, smo ugotovili, da je v vseh vzorcih koncentracija kloridov v mejah (250 
mg/L) s Pravilnikom o pitni vodi. Povišane koncentracije so bile v vzorcih odvzetih v 
zimskem času, kar nakazuje na soljenje cest, ki so v bližini vodnih virov. Povišane 
koncentracije kloridov, tudi v poletnem času, v vodnem viru Cvinger pa lahko pripišemo 
uporabi gnojil na polju, kjer se vodni vir nahaja.  
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Tabela 23: Osnovna primerjava izvirov Lepena in Korentan 

 

Število analiziranih vzorcev je za ustrezno statistično analizo sicer premajhno. Vseeno 
pa smo naredili osnovno primerjavo med izviroma Lepena in Korentan za parametre, ki 
smo jih v izvirih izmerili vsaj v petih vzorcih. To so specifična električna prevodnost, 
nitrati in kloridi. Parametri so prikazani v tabeli 23. Za vse tri parametre vidimo, da je 
koeficient variacije (razmerje med standardnim odklonom in srednjo vrednostjo, 
prikazan v odstotkih) višji pri izviru Korentan, ki se napaja iz kraško-razpoklinskega 
vodonosnika.  

 

Slika 45: Primerjava števila odvzetih in neustreznih vzorcev glede na število kolonij pri 37 
°C in 22 °C v analiziranih vodnih virih 

Iz slike 45, ki prikazuje število odvzetih in neustreznih vzorcev glede na število kolonij 
pri 37 °C in pri 22 °C v vzorcih vode, odvzetih na posameznih vodnih virih, smo 
ugotovili, da je bilo v vseh testiranih vzorcih mogoče najti kolonije bakterij pri 22 °C, 
prav tako pa je bilo tudi v vzorcih testiranih za kolonije pri 37 °C mogoče najti te 
bakterije (razen pri enem vzorcu iz vodnega vira Literberg). Ta podatek nam kaže na 
to, da so vodni viri lahko obremenjeni z onesnažili nefekalnega in tudi fekalnega izvora. 
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Slika 46: Primerjava števila odvzetih in neustreznih vzorcev glede na najdene bakterije E. 
coli, koliformne bakterije in enterokoke v analiziranih vodnih virih 

Iz slike 46, ki prikazuje število odvzetih in neustreznih vzorcev glede na najdene 
bakterije E. coli, koliformne bakterije in enterokoke v vzorcih vode, odvzetih na 
posameznih vodnih virih, smo ugotovili, da je bilo v večini vseh testiranih vzorcev 
mogoče najti omenjene bakterije. Na vseh sedmih analiziranih vodnih virih so bili 
odvzeti vzorci za pregled skladnosti vode glede bakterije E. coli, bakterija je bila 
potrjena na izvirih Lepena, Olarica, Literberg in Korentan. Na vodnih virih Pod skalo, 
Studenec v Ščurku in Grčarevski izviri pa bakterija ni bila najdena, pri tem pa je 
potrebno poudariti, da je bil zaradi hidroloških razmer na teh vodnih virih odvzet le en 
vzorec za analizo. Prav na vseh vodnih virih so bile najdene koliformne bakterije, kar 
skupaj s potrjeno bakterijo E. coli dokazuje fekalno onesnaženje. Na vodnih virih 
Lepena, Olarica, Literberg in Korentan so bili odvzeti tudi vzorci za enterokoke, pri vseh 
vodnih virih so bile najdene tudi te bakterije, kar zanesljivo nakazuje na onesnaženje 
fekalnega izvora. Podatki dokazujejo, da vodni viri brez predhodne priprave vode niso 
primerni za pitje te vode, saj le-ta ni v skladu s Pravilnikom o pitni vodi. 
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Slika 47: Specifična električna prevodnost izvira Lepena ob razločnih hidroloških 
razmerah 

 

 

Slika 48: Koncentracija nitratov v izviru Lepena ob razločnih hidroloških razmerah 

 

 

Slika 49: Koliformne bakterije izvira Lepena ob razločnih hidroloških razmerah 
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Na slikah 47, 48 in 49 smo spremljali kakovost podzemne vode izvira Lepena ob 
različnih hidroloških razmerah. Omenjene slike se nahajajo v prilogah 9, 10 in 11. Za 
analizo smo uporabili rezultate analiz, ki smo jih opravili v laboratoriju Inštituta za 
raziskovanje krasa. Primerjali smo tri parametre: specifično električno prevodnost, 
nitrate in koliformne bakterije. Hidrološke razmere smo ocenili glede na merjene 
podatke na ARSO hidrološki postaji Unica – Hasberg. Primerjava rezultatov je 
pokazala, da se kakovost vode spreminja s hidrološkimi razmerami. Ugotovili smo, da 
so v deževnih obdobjih vrednosti specifične električne prevodnosti in število koliformnih 
bakterij nižje, koncentracije nitratov pa višje. 

7.2 Količinska ocena 

V občinah Pivka in Postojna se preko javnega vodovoda oskrbuje 21.000 prebivalcev 
(Vodovodni sistem …, 2018). Povprečna mesečna poraba vode iz vodovodnega 
sistema je 4,7 m3 na osebo (podatek za leto 2016) (SURS, 2016). To pomeni, da mora 
biti dotok vode, če želimo, da vodni vir zadostuje porabi, 38 L/s.  

Korentan 

Iz izračunanih podatkov lahko sklepamo, da vodni vir Korentan glede na ocenjeni 
srednji letni pretok 159 L/s zadostuje za rezervni vodni vir na tem območju, vendar pa 
ob nizkih vodah vodni vir z minimalnim pretokom 10 L/s ne bi mogel pokriti potreb po 
vodi.  

Vodni viri ob vznožju Planinske gore 

Glede na število oskrbovanih prebivalcev in glede na povprečno mesečno porabo vode 
iz vodovodnega sistema lahko iz izračunanih podatkov sklepamo, da vodni viri na 
vznožju Planinske gore, glede na vse tri preučevane ocene ali variante zadostujejo za 
rezervni vodni vir za vodooskrbo. Na osnovi po literaturi povzetega specifičnega odtoka 
ob nizkih vodah ocenjeni minimalni pretok na območju zgornjetriasnega dolomita 
namreč znaša 70 L/s, na ožjem območju Planinske gore 100 L/s ter na širšem območje 
Planinske gore 135 L/s, Ob predpostavki, da padavine v celoti napajajo podzemni tok, 
je ocenjeni srednji letni pretok za območje zgornjetriasnega dolomita 380 L/s, za ožje 
območje Planinske gore 539 L/s in za širše območje Planinske gore 698 L/s. Potrebno 
je tudi poudariti, da se v dolomitnih grapah na območju Planinske gore poleg 
podzemnega pojavi tudi površinski odtok. Kar pomeni, da del vode, ki pade na površje, 
ne napaja vodonosnika, ampak odteče po površju. Zaradi tega je srednji pretok v 
realnosti še nekoliko nižji. Če predpostavimo, da vode v območju dolomitnih grap na 
obrobju Planinske gore v celoti odtečejo površinsko, dobimo najmanjše možne 
vrednosti srednjega pretoka, ki za območje zgornjetriasnega dolomita znaša 95 L/s, za 
ožje območje Planinske gore 245 L/s in za širše območje Planinske gore 444 L/s. To 
pa še vedno predstavlja zadostno količino vode za vodooskrbo na tem območju. 
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8 ZAKLJUČEK 

V magistrski nalogi smo se osredotočili na značilnosti vodonosnika na območju 
Planinske gore ter območja Orehovškega krasa v zaledju izvira Korentan. Povzeli smo 
izsledke predhodnih raziskav, analizirali hidrogeološke značilnosti območja, opravili 
občasne fizikalno-kemijske in mikrobiološke analize vode, ocenili razpoložljive količine 
podzemne vode ter ocenili potencialno ogroženost vodnih virov na območju. Glede na 
izsledke iz magistrske naloge lahko podamo oceno primernosti obeh območij kot 
rezervnih vodnih virov pitne vode. 

Ugotavljali smo, ali se izviri ob vznožju Planinske gore napajajo iz razpoklinskega 
vodonosnika. Glede na geološko sestavo zaledja, ki ga večinoma gradi zgornjetriasni 
dolomit in ugotovljenega razmerja med kalcijem in magnezijem v večini izvorov ob 
vznožju Planinske gore lahko potrdimo, da se izviri napajajo iz dolomitnega 
vodonosnika. V dolomitnih vodonosnikih pogosto prevladuje razpoklinska poroznost in 
večinoma jih lahko opredelimo kot razpoklinske vodonosnike. Na slabše razvito kraško 
poroznost v primeru Planinske gore kaže tudi manjše število jam v primerjavi s 
sosednjimi območji, ki jih gradijo pretežno apnenci. Ali ima zaledje izvirov ob vznožju 
Planinske gore značilnosti razpoklinskega vodonosnika, lahko ocenimo glede na 
razpoložljive podatke o spremljanju pretokov in fizikalno-kemijskih lastnosti. Glede na 
manjše število izvedenih analiz vzorcev je statistično analizo težko narediti. Vseeno pa 
smo naredili osnovno primerjavo med izviroma Lepena in Korentan. Glede na dobljene 
rezultate parametrov (specifična električna prevodnost, nitrati in kloridi), ki smo jih v 
obeh izvirih izmerili vsaj v petih vzorcih, vidimo, da je koeficient variacije za vse tri 
parametre značilno višji pri izviru Korentan, ki se napaja iz kraško-razpoklinskega 
vodonosnika, kot pri izviru Lepena, ki si napaja iz vodonosnika na območju Planinske 
gore. Prav tako je razlika vidna v pretoku vode skozi izvir. V izviru Korentan se pretoki 
gibljejo med 10 L/s in 3 m3/s, tako velike razlike (razmerje med Qmin : Qmax = 1: 300) so 
značilne za kraško-razpoklinske vodonosnike. Podatkov o merjenih pretokih izvirov ob 
vznožju Planinske gore nimamo. Smo pa med terenskimi ogledi ob različnih vodostajih 
lahko ugotovili, da so spremembe pretokov precej manjše. Glede na zbrane podatke in 
opravljene analize lahko potrdimo hipotezo 1: Izviri ob vznožju Planinske gore se 
napajajo iz razpoklinskega vodonosnika. 

Za spremljanje kakovosti podzemne vode ob različnih hidroloških razmerah smo 
uporabili rezultate, ki smo jih opravili v laboratoriju Inštituta za raziskovanje krasa ZRC 
SAZU. Kot primer smo izbrali izvir Lepeno, za katerega je bilo opravljenih največ 
analiz. Izbrali smo tri različne parametre: specifično električno prevodnost, nitrate in 
koliformne bakterije. Hidrološke razmere smo ocenili glede na merjene podatke na 
ARSO hidrološki postaji Unica – Hasberg. Primerjava rezultatov je pokazala, da se 
kakovost vode spreminja s hidrološkimi razmerami. Glede na podatke, s katerimi 
razpolagamo, so v deževnih obdobjih vrednosti specifične električne prevodnosti in 
število koliformnih bakterij nižje, koncentracije nitratov pa višje. Za bolj podrobno 
razlago teh ugotovitev razpolagamo s premajhnim številom vzorcev, po literaturi pa 
lahko povzamemo, da se značilne spremembe kakovosti kraških izvirov dogajajo v 
kratkih časovnih intervalih v odvisnosti od trenutnih hidroloških razmer v zaledju. Zato 
je za njihovo zaznavanje potrebno spremljanje kakovosti vode v obdobju vodnega vala, 
ki je posledica izrazitega padavinskega dogodka po daljšem sušnem obdobju (Ravbar 
in sod., 2016). Glede na zbrane podatke in opravljene analize lahko potrdimo hipotezo 
2: Kakovost podzemne vode se ob različnih hidroloških razmerah spreminja. 
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Glede na izvedene analize fizikalno-kemijskih in mikrobioloških parametrov ter 
izračunov vodne bilance lahko delno potrdimo hipotezo 3: Izvir Korentan je primeren 
rezervni vodni vir za občini Postojna in Pivka. Opravljene laboratorijske analize 
fizikalno-kemijskih parametrov kažejo, da voda ustreza normativom za pitno vodo. 
Vseeno pa smo ugotovili prisotnost nekaterih onesnaževalcev v nižjih koncentracijah, 
kot so sulfati, fosfati, nitrati. Ti onesnaževalci so v povišanih količinah prisotni 
predvsem v poletnem času, kar gre pripisovati kmetijskim dejavnostim. Zaznati je bilo 
tudi povišane koncentracije kloridov v zimskem času, kar gre pripisovati soljenju 
okoliških cest v hladnejši polovici leta.  
Ob vseh vzorčenjih pa je bila surova voda mikrobiološko oporečna, v vodnih virih smo 
našli povišano število kolonij bakterij pri 22 °C in pri 37 °C, bakterije E. coli, koliformne 
bakterije in enterokoke. Razloge za neskladne vzorce pripisujemo predvsem kmetijski 
dejavnosti, kot sta živinoreja in uporaba gnojil na polju. Višja stopnja mikrobiološke 
onesnaženosti je lahko tudi posledica hitrega pretakanja vode in slabše samočistilne 
sposobnosti. Zato bi bilo potrebno vodo pred uporabo v vodovodnem sistemu ustrezno 
pripraviti. Problem predstavljajo tudi nizki pretoki v sušnem obdobju. Izmerjeni 
minimalni pretok vodnega vira je 10 L/s, kar pa ni dovolj glede na potrebe po pitni vodi, 
ki znašajo 4,7 m3 na osebo, in v primerjavi s številom oskrbovanih prebivalcev občine 
Pivka in Postojna (21.000). 

V nasprotju z virom Korentan pa so ocene zalog na osnovi vodne bilance vodonosnika 
na območju Planinske gore pokazale, da so tudi ob predpostavki najmanjšega 
možnega obsega zaledja zaloge vode v vodonosniku dovolj velike, da bi lahko napajale 
minimalni pretok okrog 70 L/s. Iz teh podatkov je razvidno, da količina podzemne vode 
zadošča za potrebe oskrbe s pitno vodo. Glede na rezultate opravljenih analiz je 
kakovost vode v izvirih ob vznožju Planinske gore boljša kot v izviru Korentan, občasno 
pa smo tudi v njih zaznali fekalno onesnaženje. V fizikalno-kemijskem pogledu pa je 
bila voda v skladu s pravilnikom, prav tako pa smo tudi v teh izvirih zasledili nekoliko 
povišane koncentracije onesnaževalcev v poletnem času, kar gre pripisovati kmetijskim 
dejavnostim. Zaznati je bilo tudi povišane koncentracije kloridov v zimskem času, kar 
gre pripisovati soljenju okoliških cest v hladnejši polovici leta. Pred distribucijo v 
vodovodno omrežje, bi bilo tudi to vodo potrebno predhodno pripraviti. Na podlagi 
razpoložljivih količin podzemne vode in njene kakovosti lahko potrdimo hipotezo 4: 
Glede na razpoložljive količine podzemne vode in njeno kakovost bi bilo vodonosnik na 
območju Planinske gore možno uporabiti kot rezervni vodni vir. Seveda pa bi bili 
potrebni ustrezni tehnični ukrepi, s katerimi bi to vodo lahko zajeli in uporabili.  
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PRILOGA 1: KARTA S PRIKAZOM PROUČEVANIH VODNIH 

VIROV 
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PRILOGA 2: LITOLOŠKA KARTA 
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PRILOGA 3: HIDROGEOLOŠKA KARTA 
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PRILOGA 4: LITOLOŠKA KARTA S PRIKAZOM JAM 
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PRILOGA 5: IZRAČUNI VODNE BILANCE VIRA KORENTAN 

Temperaturni faktor (L) območja Postojne. 

𝐿 = 300 + 25 𝑥 𝑇(𝑠𝑟𝑒𝑑) + 0,05 𝑥 𝑇(𝑠𝑟𝑒𝑑)
3     (1) 

𝐿 = 300 + 25 𝑥 9,6 °𝐶 + 0,05 𝑥 (9,6 °𝐶)3 

𝐿 = 584 

 
Povprečno letno izhlapevanje oziroma evapotranspiracija (ETP) za območje Postojne. 

𝐸𝑇𝑃 =
𝑃

√0,9+
𝑃2

𝐿2

          (2) 

𝐸𝑇𝑃 =
1368 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜

√0,9 +
1368 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜2

5842

 

𝐸𝑇𝑃 =  541 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Povprečna letna infiltracija padavin na območju Postojne. 

𝐼 = 𝑃 − 𝐸𝑇𝑃          (3) 
 

𝐼 = 1368 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 − 541 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝐼 = 827 𝑚𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Količine infiltriranih padavin glede na prispevno območje (V) izvira Korentan. 

𝑉 = 𝐴 𝑥 𝐼         (4) 

𝑉 = 6 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉 = 5 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 

Srednji pretok (Qsred) vira Korentan. 

Qsred =
𝑉

𝑡
          (5) 

Qsred =
5 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred = 0,159 𝑚3/𝑠 = 159 𝐿/𝑠 

 
Specifični odtok (Qsred) vodnega vira Korentan, na osnovi srednjega pretoka. 

qsred =
𝑄𝑠𝑟𝑒𝑑

𝐴
         (6) 
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qsred =
 159 𝐿/𝑠

6 𝑘𝑚2
 

qsred = 26,5 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 

 
Specifični odtok ob nizkih vodah vodnega vira Korentan glede na minimalni pretok. 

qmin =
𝑄𝑚𝑖𝑛

𝐴
         (7)  

qmin =
10 𝐿/𝑠

6 𝑘𝑚2
 

qmin = 1,66 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 
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PRILOGA 6: TRI RAZLIČNE VARIANTE PRISPEVNEGA OBMOČJA 

VODONOSNIKA NA VZNOŽJU PLANINSKE GORE 
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PRILOGA 7: IZRAČUNI VODNE BILANCE VIROV NA OBMOČJU 

PLANINSKE GORE 

Količina infiltriranih padavin (V1) glede na prispevno območje zgornjetriasnega 
dolomita. 

𝑉1 = 𝐴1 𝑥 𝐼         (1) 

𝑉1 = 14 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉1 = 12 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Količina infiltriranih padavin (V2) glede na prispevno območje ožjega območja 
Planinske gore. 

𝑉2 = 𝐴2 𝑥 𝐼         (2) 

𝑉2 = 20 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉2 = 17 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Količina infiltriranih padavin (V3) glede na prispevno območje širšega območja 
Planinske gore. 

𝑉3 = 𝐴3 𝑥 𝐼         (3) 

𝑉3 = 27 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉3 = 22 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Srednji pretok Q(sred1) glede na prispevno območje zgornjetriasnega dolomita. 

Qsred1 =
𝑉1

𝑡
          (4) 

Qsred1 =
12 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred1 = 0,380 𝑚3/𝑠 = 380 𝐿/𝑠 

 
 
Srednji pretok Q(sred2) glede na prispevno območje širšega območja Planinske gore. 

Qsred2 =
𝑉2

𝑡
          (5) 

Qsred2 =
17 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred2 = 0,539 𝑚3/𝑠 = 539 𝐿/𝑠 

 
Srednji pretok Q(sred3) glede na prispevno območje širšega območja Planinske gore. 

Qsred3 =
𝑉3

𝑡
          (6) 
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Qsred3 =
22 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred3 = 0,698 𝑚3/𝑠 = 698 𝐿/𝑠 
 

Količina infiltriranih padavin (V1a) glede na prispevno območje zgornjetriasnega 
dolomita, z upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi 
površinsko in ne napaja podzemnega toka. 

𝑉1𝑎 = 𝐴1𝑎 𝑥 𝐼         (7) 

𝑉1𝑎 = 4 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉1𝑎 = 3 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Količina infiltriranih padavin (V2a) glede na prispevno območje ožjega območja 
Planinske gore, z upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi 
površinsko in ne napaja podzemnega toka. 

𝑉2𝑎 = 𝐴2𝑎 𝑥 𝐼         (8) 

𝑉2𝑎 = 10 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉2𝑎 = 8 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Količina infiltriranih padavin (V3a) glede na prispevno območje širšega območja 
Planinske gore, z upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi 
površinsko in ne napaja podzemnega toka. 

𝑉3𝑎 = 𝐴3𝑎 𝑥 𝐼         (9) 

𝑉3𝑎 = 17 𝑥 106 𝑚2  𝑥 0,827 𝑚/𝑙𝑒𝑡𝑜 

𝑉3𝑎 = 14 𝑥 10 6 𝑚3/𝑙𝑒𝑡𝑜 

 
Srednji pretok Q(sred1a) glede na prispevno območje zgornjetriasnega dolomita, z 
upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi površinsko in ne 
napaja podzemnega toka. 

Qsred1𝑎 =
𝑉1𝑎

𝑡
          (10) 

Qsred1𝑎 =
3 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred1𝑎 = 0,095 𝑚3/𝑠 = 95 𝐿/𝑠 

 
 
Srednji pretok Q(sred2a) glede na prispevno območje širšega območja Planinske gore, z 
upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi površinsko in ne 
napaja podzemnega toka. 

Qsred2𝑎 =
𝑉2𝑎

𝑡
          (11) 
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Qsred2𝑎 =
8 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred2𝑎 = 0,254 𝑚3/𝑠 = 254 𝐿/𝑠 

 
Srednji pretok Q(sred3a) glede na prispevno območje širšega območja Planinske gore, z 
upoštevanjem, da voda na pobočju v območju 10 km2 odteče tudi površinsko in ne 
napaja podzemnega toka. 

Qsred3𝑎 =
𝑉3𝑎

𝑡
          (12) 

Qsred3𝑎 =
14 𝑥 10 6 𝑚3

365 𝑥24 𝑥3600 𝑠
 

Qsred3𝑎 = 0,444 𝑚3/𝑠 = 444 𝐿/𝑠 
Izračun specifičnega odtoka (qsred1) , glede na prispevno območje zgornjetriasnega 
dolomita in ob upoštevanju površinskega odtoka po pobočju. 

qsred1 =
𝑄𝑠𝑟𝑒𝑑1

𝐴1
         (13) 

qsred1 =
380 𝐿/𝑠

14 𝑘𝑚2
 

qsred1 = 27,1 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 

 
Izračun specifičnega odtoka (qsred2), glede na prispevno območje ožjega območja 
Planinske gore in ob upoštevanju površinskega odtoka po pobočju. 

qsred2 =
𝑄𝑠𝑟𝑒𝑑2

𝐴2
         (14) 

qsred2 =
539 𝐿/𝑠

20 𝑘𝑚2
 

qsred2 = 26,9 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 

 
Izračun specifičnega odtoka (qsred3), glede na prispevno območje širšega območja 
Planinske gore in ob upoštevanju površinskega odtoka po pobočju. 

qsred3 =
𝑄𝑠𝑟𝑒𝑑3

𝐴3
         (15) 

qsred3 =
698 𝐿/𝑠

27 𝑘𝑚2
 

qsred3 = 25,9 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 

 
Izračun minimalnega pretoka (Qmin1) glede na prispevno območje zgornjetriasnega 
dolomita. 

𝑄𝑚𝑖𝑛1 = 𝑞𝑚𝑖𝑛𝑥 𝐴1         (16) 
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𝑄𝑚𝑖𝑛1 = 5 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 𝑥 14 𝑘𝑚2 

𝑄𝑚𝑖𝑛1 = 70 𝐿/𝑠 
Izračun minimalnega pretoka (Qmin2) glede na prispevno območje ožjega območja 
Planinske gore. 

𝑄𝑚𝑖𝑛2 = 𝑞𝑚𝑖𝑛𝑥 𝐴2        (17) 
      

𝑄𝑚𝑖𝑛2 = 5 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 𝑥 20 𝑘𝑚2 

𝑄𝑚𝑖𝑛2 = 100 𝐿/𝑠 

 
Izračun minimalnega pretoka (Qmin3) glede na prispevno območje širšega območja 
Planinske gore. 

𝑄𝑚𝑖𝑛3 = 𝑞𝑚𝑖𝑛𝑥 𝐴3        (18) 
       

𝑄𝑚𝑖𝑛3 = 5 𝐿/𝑠/𝑘𝑚2 𝑥 27 𝑘𝑚2 

𝑄𝑚𝑖𝑛3 = 135 𝐿/𝑠 
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PRILOGA 8: HIDROGRAM REKE UNICE 
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PRILOGA 9: SPECIFIČNA ELEKTRIČNA PREVODNOST IZVIRA 

LEPENA OB RAZLIČNIH HIDROLOŠKIH RAZMERAH 
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PRILOGA 10: KONCENTRACIJA NITRATOV V IZVIRU LEPENA OB 

RAZLIČNIH HIDROLOŠKIH RAZMERAH 
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PRILOGA 11: KOLIFORMNE BAKTERIJE V IZVIRU LEPENA OB 

RAZLIČNIH HIDROLOŠKIH RAZMERAH 

 

 


