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1. Nadzor obnavljanja vodnega vira 
Nadzor obnavljanja vodnega vira je potrebno izvajati s stalno spremljavo gibanja 

tlaka v vrtinah CE-2/95 in CE-3/97 in pretoka izkoriščane vode ter trenda. 
Pri tem je potrebno ugotavljati: 
– doseg hidravličnih mej vodonosnika (meje napajanja ali neprepustnih mej), 
– spremembe v trendu vrednosti s/Q, to je razmerju tlaka in pretoka, 
– vplive infiltracije glede na sezonsko in dolgoročno nihanje v hidrološkem smislu, 
– spremembe koeficienta elastičnega vskladiščenja vodonosnika, na katerem bi se 

lahko odražali neželjeni ali škodljivi vplivi za samo izkoriščanje termalne vode. 
Nadzor je treba izvajati z meritvami tlakov na ustjih obeh vrtin, CE-2/95 in CE-3/95 

ter pretoka na iztoku, oziroma na porabniku. Meritve morajo biti stalne z elektronsko 
registracijo podatkov. 

Senzorji morajo imeti podatke o točnosti in natančnosti, o časovnem lezenju in 
temperaturni napaki. 

Priporočljivo je izvesti oceno parametrov BE in ME (barometrična občutljivost in 
občutljivost na plimovanje) v primeru, da bi se pokazalo, da sta določljiva. Na ta način je 
možen tudi nadzor koeficienta elastičnega vskladiščenja vodonosnika, ki izraža morebitne 
neželjene ali škodljive vplive za samo izkoriščanje termalne vode. 

2. Nadzor hidravličnih značilnosti vodnjaka 
Stanje hidravličnih lastnosti vodnjaka je treba ugotavljati glede na dobljena znižanja 

pri različnih količinah iztekanja. S tem je treba preverjati izdatnost samega vodnjaka, ki bi se 
lahko dolgoročno zmanjševala zaradi inkrustracij filtrov ali zaradi zaruševanja in mašenja 
medprostorov med cevitvijo in steno vrtine. 

3. Nadzor temperature in kemijske sestave podzemne vode 
Meritve temperature je treba izvajati z ugotavljanjem odvisnosti temperatura – 

pretok. 
Temperaturo vode je treba meriti s stalno registracijo skupaj s tlaki in pretoki. 

Senzor mora biti vgrajen v ustje vrtine tik nad glavni ventil oziroma odcep z ustja vrtine proti 
porabniku. Pri tem je treba paziti na morebitne vplive zunanje temperature na same meritve. 

Izkoriščano surovo vodo je treba najmanj enkrat letno vzorčiti in analizirati na 
osnovne sestavine: Ca, Mg, Na, K, HCO3, Cl, SO4, NO3, Fe, Mn in NH4, ter osnovne 
fizikalno kemijske parametre: pH, Eh, prevodnost vode, vsebnost in delež kisika. Ugotavljati 
je treba tudi stabilnost vode oziroma indekse nasičenosti. 

Meritve, pogostost meritev in vrsto analiziranih parametrov je potrebno prilagoditi 
morebitnim spremembam režima izkoriščanja. Spremljavo kemijske sestave je potrebno 
uskladiti z ostalimi potrebami po analizi vode (npr. z analitiko vode za uporabo v bazenih), da 
se doseže racionalizacijo stroškov. 


