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DOLOČEVANJE VODOVARSTVENIH OBMOČIJ ZA VIRE PITNE 
VODE 

Povzetek: 

Prispevek obravnava problematiko vodnih virov pitne vode v Sloveniji. Pasivni preventivni ukrepi 
predstavljajo vzpostavljanje konvencionalnih zaščitnih vodovarstvenih območij . 

Opisane in primerjane so lastnosti tako kraških podzemnih vod kot tudi vodonosnikov na naplavinah. 
Prispevek definira pojem kakovosti pitne vode. 
Predstavljena so splošna izhodišča varovanja zajetij in smernice za določevanje vodovarstvenih 
območij virov pitne vode, ki se uporabljajo v Sloveniji. Obrazložena so splošna načela določanja 
vodovarstvenih območij, ki temeljijo na kriteriju hitrosti širjenja onesnaževala v vodonosniku proti 
zajetju. 
Ker v Sloveniji ni enotne metodologije za določanje vodovarstvenih območij, je podana groba 
primerjava treh največkrat uporabljenih metodologij na tem področju. Prikazane so omejitve 
posameznih dejavnosti po različnih vodovarstvenih območjih . Prispevek opisuje tudi varovanje 
potencialnih vodnih virov. 
Na konkretnem primeru je prikazana primerjava Odloka o določitvi varstvenih pasov izvira reke Rižane 
s strokovnimi podlagami za pripravo zakonodaje na področju zaščite podzemnih voda. Za reko Rižano 
so za posamezen režim varovanja naštete omejitve posameznih dejavnosti. 

Ključne besede: vodovarstveno območje , vir, onesnaženje, zajem, pitna voda, vodonosnik, kras. 

1. AKTUALNI PROBLEMI ZAŠČiTE PITNIH VODA V SLOVENIJI1 

Podtalnice, ponikalnice in kraški izviri so viri pitne vode. Podtalnice največjih vodovodov se v celoti ali 
do 50% napajajo iz površinskih voda. Podtalnica je zaradi omejenih in plitvih vodonosnikov ter 
disperzne poselitve, prometa in kmetijstva , potencialno in tudi dejansko ogrožena. Enako ogroženi so 
kraški izviri in posebej ponikalnice. Čeprav so v izdatnosti teh vodnih virov še velike rezerve, pa zaradi 
pomankljive zaščite niso dovolj zaščiteni pred onesnaževanjem. Zato bi bilo potrebno obravnavati 
varovanje kakovosti in količin pitne vode kot sestavni del celostne zaščite vod na posameznih porečjih 
in v celotni državi. 
Kljub vodnemu bogastvu in relativno dobri kakovosti voda občutimo v Sloveniji posledice 
onesnaževanja okolja in posledično, pitnih voda. Lastna skrb za zdravo pitno vodo in predpisi ES 
zahtevajo upoštevanje predpisov o kakovosti pitne vode, ki jih ni vedno lahko izpolnjevati v strokovnem 
niti ekonomskem pogledu . Potrebno varnost vira pitne vode pred onesnaženjem pa zagotavljamo z 
ustreznimi vodnogospodarskimi in prostorskimi ukrepi. 
Za izbiro virov pitne vode so odločilni naslednji kriteriji : 
a) Varnost vodnega vira pred permanentnim in incidentnim onesnaževanjem 
b) Zadostna zmogljivost vodnega vira (predvsem v sušnih obdobjih , dolgoročno in kratkoročno 

nihanje) 
c) Kakovost (dolgoročno in kratkoročno nihanje) 
d) Cena (proizvedene in dostavljene pitne vode) 
Za izbiro vodnega vira je odločilna njegova varnost pred onesnaževanjem. Varnosti ni mogoče 
nadomestiti s količino niti s kvaliteto. Enako ni mogoče količine nadomestiti s kvaliteto. Prednost pri 
izbiri ima vodni vir, ki izpolnjuje navedene pogoje pri najnižji ceni . Cena vključuje stroške zaščite, 
transporta in potrebnega Čiščenja . 

• Sabina MIŠIGOJ univ.dipl.ing .gradb., Inštitut za hidravlične raziskave, Hajdrihova 28, Ljubljana, ··prof.dr. Boris KOMPARE 

univ.dipl.ing.gradb., Inštitut za zdravstveno hidrotehniko, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo , Jamova cesta 2, Ljubljana , 

1 Poglavje povzeto po Rismal, (1999) 
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Kraški svet je zelo občutljiv na onesnaženje (razlitja nevarnih snovi ipd.), saj tekoče snovi razmeroma 
hitro (v > 10m/dan) pronicajo v globino po številnih razpoklinah in porah. Podzemni tok , v nasprotju z 
vodonosniki na naplavinah, ima značilnosti turbolentnega toka. Kraški vodonosniki imajo mnogo 
manjšo samočistilno sposobnost kakor vodonosniki v prodnih naplavinah. Kraška voda, predvsem po 
večjem deževju , nosi s seboj delce, ki se zaradi slabe filtrirne sposobnosti terena, skozi katerega 
pronica, niso uspeli izločiti in so potencialni prenašaici raznih bakterij , ki se lepijo na ostanke organskih 
in neorganskih materialov. Kraški vir je bolj podoben površinskemu kot podzemnemu toku . Nastane v 
topljivih kameninah (apnenec, dolomit) . Z raztapljanjem in tudi mehansko (z zmrzaljo) si voda ustvari 
rove Uame), po katerih teče zelo hitro in le kratek čas . 
Izkoriščanje kraških vod najbolj ogroža onesnaženje. Pri tem je preventivna zaščita podzemne vode z 
vodovarstvenimi območji mnogo boljša in cenejša , kakor čiščenje onesnažene vode. Zaščita vsakega 
vodnega vira zahtava speCifično obravnavo in rešitve. Načeloma veljajo iste metode, kot pri zaščiti 
površinskih voda za potrebe s preskrbo s pitno vodo. Vodovarstvena območja je težko ali nemogoče 
uveljaviti v področju , ki je že nekoliko urbanizirano. Zato je dolgoročno planiranje vodne oskrbe 
najvažnejša naloga mest in pokrajin . Sedanje in bodoče vodne vire je treba izbrati na osnovi skupnega 
sušnega pretoka in možnosti zaščite pred onesnaženjem. Vodovarstvena območja bodočih virov je 
treba uveljaviti takOj , ker se bo v njih sicer gradilo. Področja , ki so z vodo bogata, morajo oskrbovati z 
njo tudi področja , kjer je primankuje. Zelo verjetno je tudi , da vsi sedanji vodni viri ne bodo mogli biti v 
izkoriščanju tudi v bodočnosti. 
Nekateri se bodo morali umakniti rasti mest, nekateri pa bodo onesnaženi. Zato morajo biti izbrani in 
tudi zaščiteni rezervni viri. 

3. POJEM IN DEFINICIJA KAKOVOSTI PITNE VODE 

Pojem in definicija kakovosti pitne vode vključujeta njeno varnost, čistost in užitnost v najširšem 
pomenu, upoštevaje organoleptične lastnosti , odsotnost snovi z možnimi negativnimi vplivi na zdravje 
in nezaželjenimi primesmi , ki odvračajo potrošnika od njene uporabe in predvidevanje možnih virov in 
načinov njenega onesnaženja. Vodooskrbni sistemi so tehnično zaključene naprave, ki morajo 
omogočati najvišjo možno stopnjo kontrole kakovosti pitne vode. Le ta je mogoča le , če je zagotovljena 
ustrezna zaščita in kontrola vodnih virov, procesov čiščenja in transporta pitne vode do porabnika. V 
vsaki od navedenih faz je možna kontaminacija pitne vode. 
Parametri , ki določajO kakovost pitne vode: 

organoleptični (videz, vonj , okus) 
fizikalno-kemični (temperatura, barva, nečistoče, ph , motnost, elektroprevodnost; 

raztopljene snovi, neraztopljene snovi ; 
količine raztopljenih plinov) 

mikrobiološke (bakteriološke) (E-coli, kaliformne bakterije, fekalni streptokoki , 
ostali mikroorganizmi) (Rismal , 1990) 

4. VODOVARSTVENA OBMOČJA VIROV PITNE VODE2 

Za vodne vire v javni porabi so v Sloveniji sprejeta ali predlagana vodovarstvena območja , ki pokrivajo 
približno 4491 km2 (glej sliko 4.1). To je približno 22% oziroma ena petina slovenskega ozemlja. Za 
določanje vodovarstvenih območij uporabljamo v Sloveniji tri vrste strokovnih podlag, od katerih pa 
nobene še niso sprejete kot smernice ali priporočilo . Še večjo povrŠino zavzemajo potencialni vodni 
viri. Površina ozemlja z zajetimi in potencialnimi vodnimi viri predstavlja več kot polovico slovenskega 
ozemlja. Za učinkovito varovanje potenCialnih virov je potrebno prav tako sprejeti določeno 
metodologijo in vzpostaviti zaščitne in varnostne ukrepe. 

2Poglavje povzeto po Prestar, Brenčič , Mali, Janža (1999) 
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4.1 VAROVANJE VODNIH ZAJETIJ Z VODOVARSTVENIMI OBMOČJI 

Zaščita podzemnih voda je odvisna od geološke zgradbe in hidroloških značilnosti vodonosnikov, 
debeline in fizikalno-kemijskih značilnosti krovnine , hidroloških pogojev in mora upoštevati izrabo 
prostora. V pripravi predlogov zaščite je potrebno poiskati ravnovesje med potrebo po zaščiti vodnih 
zalog podzemnih in površinskih voda oziroma naravnega okolja in dejavnostmi na tem področju . 
(Veselič , Petauer, 1997) Varovanje zajetja pitne podzemne vode izvajamo z zaščitnimi ukrepi, ki so 
glede na strogost razporejeni v različne kategorije . Vsaka kategorija zaščitnih ukrepov predstavlja 
vodovarstveno območje , ki obkroža vodno zajetje. Glavni namen zaščitnih ukrepov na varstvenem 
območju je preprečiti ali zmanjšati tveganje onesnaženja vodnega zajetja . 

Mahanizem zaščitnih ukrepov porazdeljenih na različna vodovarstvena območja je: 
v celoti izločiti dejavnost, ki predstavlja potencialno nevarnost za vodni vir ali 
zagotoviti dovolj časa od prodora onesnaževala od podzemne vode do zajetja, da je možno 
izvesti učinkovito sanacijo ali 
zagotoviti dovolj veliko razredčenje onesnaževala na poti proti zajetju , da ne predstavlja 
usodnih posledic za zajetje. 

Vodovarstvena območja morajo načeloma zajemati celotno napajaino zaledje zajetja in pri tem 
upoštevati : 

intenzivnost, režim in porazdelitev napajanja, 
značilnosti , porazdelitev in hidravlične lastnosti tega ozemlja ter še zlasti samočistilne 
sposobnosti , 
obstoječa naravna in umetna opazovalna mesta 
položaj in nihanje piezometrične in proste gladine podzemne vode, 
meje vodonosnika (hidravlične meje) v vodoravni in navpični smeri in 
različna možna (potencialna) onesnaženja. 

Vodovarstvena obmOČja pri pasivni zaščiti preprečujejo le bakteriološko in konvenCionalne oblike 
onesnaženj (lahko razgradljive org . snovi , amonij, nitriti. .. ) pitne vode. Ne onemogočijo pa onesnaženja 
z nerazgradljivimi ali težko razgradljivimi konzervativnimi polutanti (nitrati, pesticidi, organska topila in 
težke kovine) . 

V dosedanji praksi se je varovano območje delilo na posamezne varstvene pasove, novi Zakon o 
vodah pa je te varstvene pasove preimenoval v vodovarstvena območja . 

Varstvena območja vodnih virov v 
Sloveniji 

(Sprejeta in predlagana) 

Slika 1: Vodovarstvena območja virov pitne vode (Sprejeta in predlagana) (MOP) 
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4.2 SPLOŠNA NAČELA DOLOČANJA VODOVARSTVENIH OBMOČIJ 

Najpomembnejši kriterij pri določanju mej vodovarstvenih območij je torej hitrost širjenja oziroma 
napredovanja nekonzervativnega onesnaževala v vodonosniku proti zajetju . Za vsak vodonosnik je 
potrebno zato določiti hitrost toka podzemne vode proti zajetju . Za celotno napajaino zaledje določimo 
izohrone, to je črte, ki povezujejo točke z enakim časom potovanja do zajetja. Določena izohrona 
predstavlja mejo med vodovarstven imi območji. 
Mejni časi (mejne izohrone) so določeni konvencionalno. Pri tem je upoštevano možno napredovanje 
mikrobiološkega, kemijskega onesnaženja in samočistilne sposobnosti vodonosnika. 
V medzrnskih vodonosnikih je tok podzemne vode dokaj počasen. Bakterije, ki prodrejo v vodonosnik, 
se zaradi tega v njem zadržijo relativno dolgo in zaradi tega odmrejo. Poleg počasnega toka na 
transport bakterij vpliva tud i njihova adsorbcija na sediment v vodonosniku . Skozi srednje zbit pesek in 
drobnejši material bakterije ne prodrejo več kot nekaj metrov. Tudi virusi v medzrnskem vodonosniku 
ne prodrejo daleč . 
V kraško-razpoklinskih ali razpoklinskih sistemih , kjer so hitrosti vode v razpoklinah in kanalih dovolj 
velike v primerjavi z medzrnskimi vodonosniki , prepotujejo mikroorganizmi in virusi s podzemno vodo 
tudi razdalje več kilometrov. 
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Shema 1: Zaščitni pasovi pitne podtalnice (Rismal, 1999) 

Naslednja stopnja načrtovanja varovanja vodnih virov je razporejanje zaščitnih ukrepov na 
vodovarstvenem območju . Celotno vodovarstveno območje nato razdelimo na posamezna notranja 
vodovarstvena območja v odvisnosti od ranljivosti in izpostavljenosti zajetega vodnega vira. Na ta način 
razporedimo zaščitne ukrepe v vodovarstvenem območju po strogosti od najstrožjih do najblažjih in 
tako poskušamo doseči čim večjo učinkovitost in racionalnost predvidenih ukrepov. 
Pri nas uporabljamo tri vrste strokovnih podlag za določanje vodovarstvenih območij in zaščitnih 
ukrepov za varovanje zajetih vodnih virov. Nobena od teh metodologij danes ni sprejeta kot smernica. 
Vse tri so med seboj težko direktno primerljive. 

Tabela 1: Primerjava metodologij določanja varstvenih pasov v Sloveniji (Prestor, 
Brenčič , Mali , Janža, 1999) 

Režim Breznik, 1976 Rismal, 1993 Veselič, Petauer, 1997 
varovanja 

Najstrožji I.a-najožji var. pas l.-območje zajetja l.-notranja vodovar. cona 
( območje (neposredna okolica (neposredna zaščita zajetja+ t=50 dni pri 
vodarne- objektov=vsaj 10m od (v < 10m/dan, Darcy, Re < 10), 

10 do 50 m od zajetja) objektov in gorvodno) ti=4-12 ur** pri (v > 10m/dan, Re > 10» 
I .b-najožji var. pas 

(t= 14 do 30 dni *) 

Strogi 2. -ožji var. pas II.-ožji var. pas II.-zunanja vodovar. cona 
(t=30 do 60 dni) (t= IOO dni)+ (t=365 dni++ali površina potrebna za obnovo 

25% letnih količin zajete vode (v < 10m/dan, 
Darcy***, Re < lO), 

ti > 12 ur** pri (v > lO m/dan, Re > lO» 
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Režim Breznik, 1976 Rismal, 1993 

varovanja 

Sanitarni 3.-širše var. območje III.-širši var. pas (111.1 in 

(območje možnega II 1.2) 
zajema podzemne (111.1 -t= IO let 

vode) II 1.2 -t=30 let)+ 

Blagi 4 .-vplivno var. območje 

(območje direktne 

infiltrac ije padavin v 

podz.vodo in padavin . 

območje v celoti) 

* t=izohrona časa pretoka podzemne vode do zajetja 
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Veselič, Petauer, 1997 

III.-vplivna vodovar. cona 

(celotno napaja ino območje) 

** ti =dopustni čas intervencije za preprečitev prodora onesnaževala 

***(v=hitrost toka p. vode, Darcy=veljavnost Darcy-jevega zakona, Re=Reynoldsovo števi lo) 
+ podana izohrona kot meja varstvenega pasu se lahko spremeni glede na ugotovljeni razred zaščitenosti 

(1 do 4) ; meja npr. II. varstvenega pasu je lahko tako od 50 do 400 dni. (Metodologija in postopek izračuna 

in dimenzioniranja varstvenega pasu morata biti izbrana glede na pomen vodnega zajetja za oskrbo in glede 

na stopnjo hidrološke raziskanosti območja vodnega vira) . 
++ t se lahko zmanjša glede na zaščitno sposobnost nezasičene in zasičene cone ali poveča, če je za obnovo 

25% letnih količin zajete vode potrebna večja površina od površine določene z izohrono) 

Iz primerjalne tabele je razvidno, da za celotno napajaino območje predvideva zaščitne ukrepe le zadnji 
predlog izdelave vodovarstvenih območij (Veselič & Petauer, 1997). Pri obeh prejšnjih metodologijah 
(Breznik, 1976 in Rismal, 1993) zajema blagi režim varovanja manjše ali kvečjemu enako ozemlje kot 
zadnji predlog. 
Prav tako je razvidno, da najstrožji režim varovanja v primeru medzrnskih vodonosnikov, oziroma pri 
pogojih toka podzemne vode (v < 10m/dan, Darcy, Re < 10), zajema najširše ozemlje pri zadnjem 
predlogu. Drugače je za kraško razpoklinski sistem, oziroma pri pogojih toka podzemne vode (v > 10 
m/dan, Re > 10), kjer pa omenjene metodologije niso neposredno primerljive. Pri prvi metodi (Breznik, 
1976) je izohrona 14 do 30 dni za najstrožji režim praktično neizvedljiva, ker zajema celotno prispevno 
področje . 
Za strogi režim varovanja (2 . ali II . vodovarstveno območje) predvideva v splošnem najmanjše ozemlje 
prva metoda (Breznik, 1976), vendar pa ni neposredno primerljiva z drugima dvema metodama. Drugi 
dve metodi namreč uporabljata korekcijo glede na zaščitne sposobnosti nezasičene in zasičene cone 
vodonosnika (ranljivost), s čemer je možno optimizirati zaščitne ukrepe v vodovarstvenih območjih in 
njihovo učinkovitost; zadnja metoda pa tudi glede na površino padavinskega zaledja potrebno za 
obnovitev 25% zajetih letnih količin vode. Zlasti pri večjih vodonosnih sistemih z že obstoječimi 
vodovarstvenimi območji pa je koristno uporabljati tudi karte ranljivosti. Določitve meje 2. 
vodovarstvenega območja so lahko precej različne pri uporabi druge (Rismal, 1993) in tretje (Veselič & 
Petauer, 1997) metodologije. 
Pri vseh treh metodologijah so podane tudi omejitve oziroma prepovedi dejavnosti za posamezne 
režime varovanja od najstrožjega do blagega. Druga metodologija ima največ izrecnih prepovedi in 
najpodrobneje navedenih (Rismal , 1993). Najmanj izrecnih prepovedi ima zadnja metodologija (Map, 
1997), ki pa ozemlje varovanja pojmuje tudi najširše. Pri tem je potrebno povedati , da ima slednja 
metodologija vrsto pogojnih prepovedi. To pomeni, da je vrsta dejavnosti prepovedana, vendar pa tudi 
dovoljena pod posebnimi pogoji, ki jih glede na poseg določi ustrezni upravni organ Map. 
V praksi so vodovarstvena območja in zaščitni ukrepi, ki veljajo in se izdelujejo pri nas, bistveno 
prilagojeni na lokalne naravne in druge pogoje. V splošnem pa izhajajo iz spektra zaščitnih ukrepov, ki 
jih je uporabljala metodologija iz leta 1976. 

Dejanska primerljivost metodologij bo lahko razvidna šele iz prakse. Trenutno pri nas še ni sprejetih 
smernic za varovanje potencialnih vodnih virov. Ti skupaj z že zajetimi vodnimi viri predstavljajo 
polovico slovenskega ozemlja. Območja ranljivosti vodnih virov s prioriteto izvajanja zaščitnih in 
sanacijskih ukrepov obsegajo dobro polovico ozemlja Slovenije (10.960 km2) (Prestor, Brenčič , Mali , 
Janža, 1999). 
Za ohranjanje potencialnih vodnih virov je potrebno predvideti zaščitne ukrepe iz vrste ukrepov, ki se 
uporabljajo za varovanje napajalnih zaledij že zajetih vodnih virov, t.j . 3. in 4. oz. III. vodovarstveno 
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območje. Za optimizacijo varovanja teh virov je tako smiselno uporabljati karte ranljivosti ter pri tem 
upoštevati območja že obstoječih in predlaganih parkov (nacionalnih, regionalnih in krajinskih). 

5. PRIMERJAVA ODLOKA O DOLOČiTVI VARSTVENIH PASOV 
IZVIRA RIŽANE S STROKOVNIMI PODLAGAMI ZA PRIPRAVO 
ZAKONODAJE NA PODROČJU ZAŠČiTE PODZEMNIH VODA 

Odlok o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in o ukrepih za zavarovanje voda (uradne objave, 
Koper 18.3.1988, št. 7) je bil sprejet leta 1988 v občini Koper (v nadaljnem besedilu Odlok) . Odlok je 
zasnovan na metodologiji določanja vodovarstvenih območij iz leta 1976 (Breznik) . Za celovito in 
učinkovito uresničevanje odloka bi bilo potrebno njegovo sprejetje na nivoju občinskega sveta občine 
Kozina, saj drugo in tretje vodovarstveno območje seže tudi v občino Kozina. Odlok je bil primerjan s 
strokovnimi podlagami za pripravo zakonodaje na področju zaščite podzemnih voda, ki so bile izdelane 
leta 1997 (Veselič, Petauer) (v nadaljnem besedilu strokovne podlage). 

Tabela 2: Razlike pri omejitvah posameznih dejavnosti (Odlok, 1988; Veselič, Petauer, 1997) 

Odlok Strokovne podlage 

I. IJ. II1.,IV. 1. III. III. 
Ukrepi: 

1. URBANIZACIJA 

- nova, z upoštevanjem zaščitnih ukrepov ? + + - - + 

- adaptacija obstoječe - ? ? + + + 

- gibanje prebivalstva brez omejitev - ? ? + + + 

2. GOZDARSTVO IN POLJEDELSTVO 

- travnik, pašnik z zmemim gnojenjem + + + - + + 

- gnojne jame + + + - - + 

3. ŠPORT IN REKREACIJA 

- sprehajanje, kolesarjenje, lov - ? ? + + + 

- ribolov - - ? ? + + 

- športni objekti z urejenimi sanitarjami - ? ? - (+) + + 

4 . KULTURNI SPOMENIKI 

- vzdrževanje in obnova - ? ? - (+) + + 

5. NARAVNI SPOMENIKI 

- vzdrževanje in obnova - ? ? + + + 

6. VODNO GOSPODARSTVO 

- regulacije in tesniIna dela brez zmanjšanja - - ? - + + 

naravne infiltracije 

- zmanjšanje naravne infiltracije - - ? + + + 

nadomeščeno z umetno infiltracijo 

- za vodo neprepustna, občasno kontrolirana - - ? - - (+) + 

kanalizacijska mreža 

7. GRADBENIŠTVO 

- gradnja novih stanovanjskih in javnih ? + + - - + 

zgradb pod posebnimi pogoji 

- adaptacija obstoječih stanovanjskih in - ? ? + + + 

javnih zgradb pod posebnimi pogoji 

- nizke zgradbe s predhodnim razgaljenjem podtalnice - ? ? - (+) - (+) + 

- nizke zgradbe s kratkoročnim predhodnim - - ~ - (+) - (+) + 

razgaljenjem podtalnice z redno kontrolo 

- gradbišče in gradbeno naselje s sanitarjami - - ? - - (+) + 

- popravilo gradbenih strojev na zatesnjeni - - ? - - (+) + 

ploščadi z urejenim odtokom vode 

MiŠiČEV VODARSKI DAN 2003 



S. MIŠIGOJ - 169-
prof dr B KOMPARE 

1. 
Ukrepi: 

8. INDUSTRIJA; OBRT; ENERGETIKA 

- hidroelektrarne in plinske elektrarne -
- termoe lektrarne na pogon s premogom in -
težkotekočim i naftn imi derivati z 
vodotesnimi skladišči in zaščito pred 
vdorom onesnaženja v podtalnico 

o tennoelektrarne na pogon z lahkotekočimi -

naftnim i derivati , z vodotesn imi sklad išči 
in zaščito pred vdorom onesnaženja v podtalnico 

9. NARODNA OBRAMBA 
- vojaški objekti brez vskladiščenih snovi in -

snovi v uporabi nevarnih podtalnici 
10. PROMET 
- l etališča -
- žel. postaje, ranžirna železniška vozlišča z ? 

varstvom talne vode 
o obstoječe železniške proge z urejeno zaščito ? 

podtalnice, obstoječe je potrebno sanirati 
- obstoječe ceste z zaščito za varstvo podtalnice o 

- parkirišča in avtopralnice stesnilno oblogo in -
urejenim odvod om meteornih in odpadnih voda 

- novogradnje prometnic (tranzit) -
II. SKLADIŠČA 
- trdih netopnih snovi o 

- odlagališča rabljenih avtomobilov o 

- odlagališča industrijskih odpadkov, zaščitena -
pred vdorom nevarnih snovi v podtalnico 

12. SKLADIŠČA IN CEVOVOD I 
LAHKOTEKOČIH NAFTNIH DERIVATOV 

- večja skladišča z velikostjo cistern 10-20 m , -
dvoplaščna cisterna + vodotesna 
železobetonska lovilna jama 

- velika skladišča preko 200 m , posebna -

zaščita podtalnice z injekcijskimi zavesami , 
kontrolnimi in črpalnimi vrtinami 

- pretakališča skladišč zavarovana pred -
vdorom derivatov v podtalnico, območje 
zavarovano s kontrolnimi in črpalnimi vrtinami 

- cevovodi za transpol11ahkotekočih naftnih -
derivatov zavarovani pred pronicanjem 

13. GRAMOZNICE, PESKOKOPI , KAMNOLOMI 
- obstoječe sanirane velikega javnega pomena -

LEGENDA: nedovoljeno 
+ dovoljeno 
- (+) dovoljeno pod posebnimi pogoji 
~ ni določeno 
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Odlok 

II. III. ,IV. 

- ? 
o ? 

o ? 

o ? 

o ? 

? + 

+ + 

+ + 

- ? 

- ? 

- ? 

- -
- -

- ? 

- o 

- ? 

- ? 

- ? 

AKTUALNI 
VODNOGOSPODARSKI PROJEKTI 

Strokovne podlage 

1. III. III. 

- 0(+) + 

- 0(+) + 

- 0(+) + 

- 0(+) + 

- - (+) - (+) 
- - (+) 0(+) 

o - (+) + 

- (+) - (+) + 
o - (+) + 

- (+) - (+) - (+) 

- 0(+) + 
o o - (+) 

- - - (+) 

- ~ (+) - (+) 

o o - (+) 

- - (+) 0(+) 

- 0(+) - (+) 

o - (+) + 
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Vodonosniki kraških podzemnih vod so bolj izpostavljeni onesnaženosti kakor vodonosniki na 
naplavinah (razlitja nevarnih snovi ipd.), saj tekoče snovi hitro prodrejo v globino po številnih odprtih 
kraških kanalih in zakraselih razpokah . Zato v kraškem svetu pasivna zaščita vodnih virov ni dovolj , 
ampak je potrebna večja kontrola in dobro usposobljena interventna služba z boljšo opremo. 

Predstavljena so splošna izhodišča varovanja zajetih obstoječih vodnih virov in smernice za določanje 
vodovarstvenih območij , ki se uporabljajo pri nas. Primerjane so tri vrste strokovnih podlag za 
določanje vodovarstvenih območij in zaščitnih ukrepov za varovanje zajetih vodnih virov. Nobena od 
teh metodologij danes ni sprejeta kot smernica. Vse tri so med seboj težko direktno primerljive. Zadnji 
predlog metodologije (Veselič , Petauer, 1997) predvideva najŠirše ozemlje varovanja zajetih vodnih 
virov, vendar ima tudi relativno najmanj izrecnih prepovedi in veliko pogojnih restrikcij. Obe novejši 
metodologiji določanja vodovarstvenih območij vodnih zajetij že uvajata določanje in ocenjevanje 
ranljivosti vodonosnika . Pri večjih vodonosnih sistemih z že obstoječimi vodovarstvenimi območji pa je 
koristno uporabljati tudi karte ranljivosti. Pri nas bi bilo potrebno sprejeti smernice za varovanje 
potencialnih vodnih virov, saj ti skupaj z že zajetimi vodnimi viri predstavljajo polovico ozemlja naše 
države. 

Pri primerjavi Odlok-a o določitvi varstvenih pasov izvira Rižane in o ukrepih za zavarovanje voda s 
strokovnimi podlagami za pripravo zakonodaje na področju zaščite podzemnih voda (Veselič , Petauer, 
1997) je ugotovljena razlika pri določitvi vodovarstvenih območij . Odlok določa štiri območja varovanja, 
strokovne podlage pa tri vodovarstvene cone, katere zavzemajo širše območje varovanja . Odlok 
opredeljuje več izrecnih prepovedi in manj ukrepov pod posebnimi pogoji . 

Predpisi in odloki o zaščiti podtalnice bi morali ustrezati ogroženosti okolja tudi pred konzervativnimi 
toksičnimi polutanti umetnega izvora, težko razgradljivimi in nerazgradljivimi kemičnimi spojinami ter 
bakteriološko kontaminacijo. V večini primerov ni mogoče zagotoviti dovolj razsežnih zaščitnih območij , 

ki bi zagotavljali potrebno varnost pitne podtalnice pred kontaminacijo, zaradi hitrega toka podtalnice v 
vodonosnikih predvsem kraškega tipa , razpršene poselitve in omejene površine vodonosnikov, kjer 
poleg urbanizacije in prometa prevladuje intenzivno kmetijstvo. 

Da bi se izognili katastrofam , bi bilo potrebno dopolniti obstoječe predpise predvsem glede sodobnih 
dognanj o lastnostih in nevarnostih sodobnih kemičnih polutantov, doseženih teoretičnih in praktičnih 
izkušenj z aktivno zaščito podtalnice z umetnim bogatenjem, ki zagotavlja v primerjavi spasivnimi 
ukrepi (vodovarstvena območja) tudi kakovostno in količinsko kontrolo napajanja podtalnice. 

Predvidevamo, da bi bilo v nove predpise o zaščiti virov pitne podtalnice koristno vključiti tudi kriterije, 
za izvajanje takšne zaščite . 

Novi Zakon o vodah nalaga uvedbo enotnega načina določanja vodovarstvenih območij na zakonski 
ravni za celotno državo, iz česar izhaja, da je potrebno določiti tak način načrtovanja vodovarstvenih 
območij , ki ga bo možno regionalizirati za celotno ozemlje Slovenije , ki bo omogočal čim laŽji prehod iz 
dosedanje prakse v sodobnejši način ter bo odpravil glavne pomanjkljivosti dosedanje prakse. 
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