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Spremljanje stanja podzemne vode - predpisi

 Zakon o varstvu okolja

 Uredba o stanju podzemnih voda

 Pravilnik o monitoringu podzemnih voda

 Vodna direktiva

 Direktiva o varstvu podzemne vode pred 

onesnaženjem in poslabšanjem  



Operativno spremljanje stanja 

 Izvaja se vsako leto, ko nadzorni monitoring ni na programu

 Cilj operativnega mnitoringa:
 ugotavljanje kemijskega stanja ogroženih vodnih teles podzemne vode 

 ugotavljanje dolgoročnih trendov rasti problematičnih onesnaževal

 V  operativni monitoring so vključena vodna telesa in vodonosniki:
 z medzrnsko poroznostjo, kjer so identificirani največji problemi

 visoko ranljiva vodna telesa in vodonosniki s kraško in razpoklinsko poroznostjo, kjer se onesnaženje lahko zelo 
hitro razširi



Nadzorno spremljanje stanja 

 Osnova za ocenjevanje kakovosti podzemne vode vsaj enkrat v obdobju 
načrta upravljanja z vodami
 spremljajo se vsi parametri, ki bi zaradi človekove aktivnosti lahko onesnažili podzemno vodo

 Cilj nadzornega monitoringa:
 določitev kemijskega stanja podzemne vode vseh 21 vodnih teles 

 ugotavljanje dolgoročnih trendov naraščanja vsebnosti onesnaževal, ki jih povzroči človek



Metodologija za ugotavljanje stanja vodnih teles podzemne vode 

 Uredba o stanju podzemne vode –
določa način ugotavljanja 
kemijskega stanja

 Kemijsko stanje je lahko dobro ali 
slabo

 Parametri za katere so določeni 
standardi kakovosti in vrednosti 
praga



Ugotavljanje kemijskega stanja vodnega telesa podzemne vode

MERILA

 Preseganje standardov kakovosti in 
vrednosti praga

 Učinki vdorov slane vode in drugi 
vdorov

 Koncentracije onesnaževal, ki 
povzročajo poslabšanje ekološkega in 
kemijskega stanja površinskih voda 
povezanih s podzemno vodo in ki 
škodljivo vplivajo na odvisne vodne ter 
kopenske ekosisteme 

DOBRO KEMIJSKO STANJE

 AM na vseh mm, za vse parametre pod SK 
in VP

 Koncentracije onesnaževal ne:

 izkazujejo vdorov

 poslabšajo ekološkega in kemijskega 
stanja površinskih voda povezanih s 
podzemno

 poškodujejo ekosistemov neposredno 
odvisnih od podzemne vode



Shema postopka za ugotavljanje kemijskega stanja vodnega telesa 
podzemne vode

KORAK 1: 
preverijo se standardi kakovosti 
in vrednosti praga na 
posameznem merilnem mestu. 
Če ni preseganj je vodno telo v 
dobrem stanju.

KORAK 2:
če je na enem ali več merilnih 
mestih presežen standard ali 
vrednost praga se izvede 
ustrezno testiranje. To vključuje 
razvrstitvene teste ki ugotavljajo 
ali preseganje standardov 
povzroča slabo kemijsko stanje 
vodnega telesa.

 

 

Izračun letnih aritmetičnih srednjih vrednosti 

(AM) za vse parametre in za vsa merilna mesta v 

vodnem telesu podzemne vode 

 
 

Slabo stanje 

 
Dobro stanje 

Izvede se ustrezna raziskava (testiranje) 

Uporaba ustreznega/ih TESTA(OV) : 

- vdor slane vode ali druge vrste vdor 

- vpliv na stanje površinske vode 

- od podzemne vode odvisni ekosistemi 

- zavarovana območja pitne vode 

- splošno ugotavljanje kemijskega stanja 

Vodno telo podzemne vode je v 

slabem stanju glede na VSAJ 

ENEGA izmed testov 

 

Vodno telo podzemne vode je v 

dobrem stanju glede na VSEH 

PET testov 

 

Ali letna aritmetična srednja vrednost (AM) 

presega standarde kakovosti ali vrednosti praga 

vsaj na enem merilnem mestu?  

 

Da Ne 

Program ukrepov 

Upoštevajo se 10,13,14 člen Uredbe o 

stanju podzemnih voda (UL RS št…….) 

 

KORAK 2 

KORAK 1 



Shema postopka za ugotavljanje kemijskega stanja vodnega 
telesa podzemne vode

 KORAK 1: 

 preverjanje ustreznosti na 
merilnem mestu. Izračunajo sem 
AM za vse parametre.

 KORAK 2:

 Izpolnjevanje pogojev na osnovi 5 
razvrstitvenih testov:

 Vdor slane vode ali druge vrste 
vdor

 Vpliv na kemijsko in ekološko 
stanje površinske vode

 Vodni in kopenski ekosistemi 
odvisni od podzemne vode

 Zavarovana območja pitne vode

 Splošna ocena kemijskega stanja

Nadaljnje ugotavljanje 
kemijskega stanja vodnega 
telesa podzemne vode:

Če preiskava pokaže, da je 
onesnaženega več kot 30% 
vodnega telesa, se lahko 
dodatno preveri zanesljivost 
ocene kemijskega stanja. 

Zanesljivost ocene 
kemijskega stanja lahko 
obravnava negotovost 
analitike, reprezentativnost 
merilne mreže ali negotovost 
zaradi nihanja koncentracij 
onesnaževal. V primeru 
pomanjkanja podatkov je 
priporočljiva  natančnejša 
ocena vplivov in pritiskov.

 

 

Izračun letnih aritmetičnih srednjih vrednosti 

(AM) za vse parametre in za vsa merilna mesta v 

vodnem telesu podzemne vode 

 
 

Slabo stanje 

 
Dobro stanje 

Izvede se ustrezna raziskava (testiranje) 

Uporaba ustreznega/ih TESTA(OV) : 

- vdor slane vode ali druge vrste vdor 

- vpliv na stanje površinske vode 

- od podzemne vode odvisni ekosistemi 

- zavarovana območja pitne vode 

- splošno ugotavljanje kemijskega stanja 

Vodno telo podzemne vode je v 

slabem stanju glede na VSAJ 

ENEGA izmed testov 

 

Vodno telo podzemne vode je v 

dobrem stanju glede na VSEH 

PET testov 

 

Ali letna aritmetična srednja vrednost (AM) 

presega standarde kakovosti ali vrednosti praga 

vsaj na enem merilnem mestu?  

 

Da Ne 

Program ukrepov 

Upoštevajo se 10,13,14 člen Uredbe o 

stanju podzemnih voda (UL RS št…….) 

 

KORAK 2 

KORAK 1 



Kemijsko stanje vodnih teles
podzemne vode v Sloveniji 2016

• ocenjenih 21 vodnih teles

• 18 teles v dobrem stanju

• 3 telesa v slabem stanju



Kemijsko stanje vodnih teles
podzemne vode v Sloveniji 2016



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - PRESEGANJA

• bolj onesnaženi so medzrnski vodonosniki

• obremenjenost z nitrati, pesticidi in njihovimi 
razgradnimi  produkti ter kloriranimi organskimi topili

• omenjeni parametri so vzrok za preseganje SK



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - NITRATI



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - ATRAZIN



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - DESETIL-ATRAZIN



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - VSOTA PESTICIDOV



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - PITNA VODA

• 62 MM na črpališčih pitne vode

• 6 MM neustreznih zaradi nitrata, atrazina, DAT



Kemijsko stanje vodnih teles 
podzemne vode v Sloveniji 2016 - PITNA VODA



Trendi onesnaževal 1998-2015

 Rezultati monitoringa kažejo statistično značilne trende zniževanja koncentracij 
nitrata, atrazina, deseti-atrazina in vsote pesticidov na večih vodnih telesih.

 V Savinjski in Murski kotlini AT ni več problem, prav tako tudi DAT, vrednosti se 
gibljejo okrog meje določljivosti analitske metode.

 Na Krški kotlini so onesnaževala večinoma pod LOQ, v črpališčih Drnovo in  Brege 
beležimo prisotnost nitrata in desetil-atrazina, vendar statistično značilnih 
trendov nismo ugotovili.

 Na Dravski in Murski kotlini rezultati kažejo statistično značilne padajoče trende, 
na nekaterih merilnih mestih so vrednosti še vedno nad SK.

 Zniževanje koncentracij  atrazina, desetil-atrazina in nitrata je posledica izvajanja 
ukrepov v kmetijstvu.



Trendi onesnaževal 1998-2015 - NITRAT

• značilen trend naraščanja nitrata v Trnavi in Skorbi
• v Skorbi onesnažen globoki vodonosnik z nitratom
• povprečni vrednosti za ti dve MM v letu 2016: 59,5 

mg/L in 37,5 mg/L



Trendi onesnaževal 1998-2015 - ATRAZIN

• vrednosti so se znižale pod LOQ
• ponekod trendi še padajo (Dravsko polje)
• vrednosti so ponekod še nad SK



Trendi onesnaževal 1998-2015 - DESETIL 
ATRAZIN

• vrednosti so se znižale pod LOQ
• na Dravskem polju trendi še vedno padajo



Trendi onesnaževal 1998-2015 - VSOTA 
PESTICIDOV

• vsote pesticidov statistično značilno padajo
• v Kidričevem so še nad SK



Trendi onesnaževal 1998-2015 - Savska kotlina 
in Ljubljansko barje 



Trendi onesnaževal 1998-2015 - Savinjska kotlina



Trendi onesnaževal 1998-2015 - Krška kotlina



Trendi onesnaževal 1998-2015 - Dravska kotlina



Trendi onesnaževal 1998-2015 - Murska kotlina



Viri 

Spletna stran ARSO:

 http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/

 http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8D
ila/Porocilo_podzemne_2015_objava_splet_13.02.2017_sken.pdf

 http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8D
ila/Porocilo_podzemne_2014_objava_splet_5.1.2016_OK_sken.pdf

 http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2015.html

 http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2016.html

 http://www.arso.gov.si/vode/podatki/

http://www.arso.gov.si/vode/podzemne vode/
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne vode/publikacije in poro%C4%8Dila/Porocilo_podzemne_2015_objava_splet_13.02.2017_sken.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne vode/publikacije in poro%C4%8Dila/Porocilo_podzemne_2014_objava_splet_5.1.2016_OK_sken.pdf
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2015.html
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/kakovost_arhiv2016.html
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/

