
PRILOGA 2 

PROGRAM MONITORINGA ZA IZKORIŠČANJE VODNEGA VIRA Alpinum 1/04 

Za nadaljnje izkoriščanje vrtine Alpinum 1/04 je potrebno izvajati opazovanje in 
spremljavo: 

a) količinskega stanja vodnega vira in stanja samega vodnjaka ter, 
b) kemijskega stanja vodnega vira. 

1. Nadzor obnavljanja vodnega vira 
Spremljavo stanja vodnega vira je potrebno izvajati s stalnim opazovanjem gibanja 

piezometrične gladine, pretoka in izotopske sestave izkoriščane vode. 
Pri tem je potrebno ugotavljati: 
– razpon nihanja piezometrične gladine in trend tega nihanja – sezonsko in 

dolgoročno, 
– kritične meje vpliva izkoriščanja, 
– napajalno zaledje izkoriščanega vodonosnika, 
– spremembe izdatnosti vodnjaka. 
– črpane količine iz vodnjaka Alpinum 1/04 
– piezometrične gladine v vodnjaku ZV-2/91 in V-9/78, 
– izotopske sestave vode: 18O, devterij, tricij. 
Meritve pretokov iz vodnjaka Alpinum 1/04 morajo biti stalne in zvezne z 

izračunom kumulativne količine in z zabeleženjem trenutne količine pretoka vsaj enkrat na 
uro. 

Meritve piezometrične gladine v vodnjaku morajo biti stalne in zvezne z 
beleženjem trenutne globine piezometrične gladine vsaj enkrat na uro. 

Odvzem vzorca surove vode iz vodnjaka Alpinum 1/04 za analizo izotopske 
sestave za ugotavljanje obnavljanja vodnega vira je potrebno opraviti vsaj dvakrat letno v 
času baznega toka, od tega vsaj enkrat sočasno z vzorčevanjem za širšo kemijsko analitiko. 

2. Nadzor kemijske sestave podzemne vode 
S kontrolo kemijske sestave podzemne vode je potrebno ugotavljati naravno 

ozadje in morebitne trende posameznih kemijskih parametrov ter učinkovitost varovanja 
vodovarstvenega območja in morebitne vplive prodora onesnažene vode v vodonosnik. 

Spremljavo kemijske sestave je potrebno opravljati na podlagi redne in občasne 
analitike surove izčrpane vode iz vrtine Alpinum -1/04 po predpisih glede na dejansko 
uporabo vode. 

Spremljava pa mora za ugotavljanje stanja podzemne vode v vsakem primeru vsaj 
dvakrat letno zajeti analitiko: 

– Nitrata (NO3), 
– Nitrita (NO2), 
– Amonija (NH4), 
– Mangana (Mn), 
– Železa (Fe), 
– Kalija (K) 
– Natrija (Na) 
– Kalcija (Ca) 
– Magnezija (Mg) 
– Hidrogenkarbonata (HCO3) 
– Sulfata (SO4) 
– Klorida (Cl) 
– Železa (Fe), 
– Ortofosfata (PO4) 
– Fluoridov (F), 
– Kadmija (Cd), 



– Kroma (Cr), 
– AOX, 
– Tetrakloretena in trikloretena, 
– Pesticidov, 
– TOC. 
Ob vsakem vzorčevanju je potrebno in-situ izmeriti osnovne fizikalno-kemijske 

lastnosti podzemne vode: elektroprevodnost, pH, vsebnost kisika in zasičenost s kisikom in 
temperaturo. 


