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OBČINA Površina v km² Delež v %
DESTRNIK 34,35 7,7
DORNAVA 28,33 6,34
DUPLEK 8,89 1,99
GORIŠNICA 4,32 0,96
HAJDINA 21,82 4,89
JURŠINCI 36,21 8,11
KIDRIČEVO 69,81 15,63
LENART 5,71 1,28
LJUTOMER 6,42 1,44
MAJŠPERK 5,6 1,25
MARKOVCI 4,27 0,96
ORMOŽ 22,78 5,1
PTUJ 66,66 14,93
RAČE - FRAM 7,1 1,59
SLOVENSKA BISTRICA 36,35 8,14
STARŠE 26,34 5,9
SVETI ANDRAŽ V SLOV. 
GORICAH 5,26 1,18
SVETI TOMAŽ 38 8,5
TRNOVSKA VAS 11,65 2,61
VIDEM 6,73 1,5
SKUPAJ 446,6 100

PRILOGA 2
PROGRAM SPREMLJANJA STANJA ZA RABO VODE 

IZ VRTINE JAN-1/04
Za izkoriščanje podzemne vode iz vrtine JAN-1/04 je 

treba spremljati stanje z:
1. nadzorom obnavljanja vodnega vira,
2. nadzorom fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne 

vode.

1. Nadzor obnavljanja vodnega vira in stanja 
depresijskega lijaka

Obnavljanje vodnega vira je treba nadzorovati s stalnim 
spremljanjem gibanja piezometrične gladine in pretoka izkori-
ščane vode ter njihovega trenda.

Pri tem je treba ugotavljati:
– razpon nihanja piezometrične gladine ter trend tega 

nihanja sezonsko in dolgoročno,
– odvisnost znižanja piezometrične gladine in temperatu-

re od količine črpanja in od hidroloških razmer,
– kritično vrednost piezometrične gladine podzemne vode 

in
– količinsko stanje izkoriščanega telesa podzemne vode.
Nadzor je treba izvajati z meritvami:
– črpane količine iz vrtine JAN-1/04,
– piezometrične gladine vode v vrtini JAN-1/04,
– skupne količine odpadne vode in
– izotopske sestave vode iz vrtine JAN-1/04: 18O, devterij, 

tricij.
Meritve pretoka morajo biti stalne in zvezne z izračunom 

kumulativne količine ter z zabeleženjem trenutne količine pre-
toka vsaj enkrat na uro.

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

Vzorce vode iz vrtine JAN-1/04 za analizo njihove izo-
topske sestave za ugotavljanje obnavljanja vodnega telesa 
je treba odvzeti vsaj enkrat na leto v času baznega toka med 
črpanjem po ustaljenem režimu izkoriščanja.

2. Nadzor fizikalno-kemijskih značilnosti  
podzemne vode

Z nadzorom fizikalno-kemijskih značilnosti podzemne 
vode (na ustju vrtine) iz vrtine JAN-1/04 je treba ugotavljati ke-

mijsko stanje in posredno tudi spremembo količinskega stanja 
(toplotne vrednosti) izkoriščanega telesa podzemne vode.

Na ustju vrtine JAN-1/04 je treba zvezno beležiti tempe-
raturo vode vsaj enkrat na uro.

Ob vsakih rednih zahtevanih analizah bazenske vode je 
treba izmeriti še elektroprevodnost (T25) surove vode na ustju 
vrtine JAN-1/04.

Poleg rednih analiz bazenske vode morajo biti v surovi 
vodi iz vrtin (iz pipe na ustju vrtine) JAN-1/04 vsaj enkrat na leto 
istočasno z odvzemom vzorca za izotopsko analizo določene 
vsebnosti:

– nitrata (NO3),
– nitrita (NO2),
– klorida (Cl),
– sulfata (SO4),
– hidrogenkarbonata (HCO3),
– fosfata (PO4),
– flourida (F),
– jodida (J),
– broma (Br),
– amonija (NH4),
– kalija (K),
– natrija (Na),
– kalcija (Ca),
– magnezija (Mg),
– stroncija (Sr),
– kroma (skupni) (Cr),
– železa (Fe),
– mangana (Mn),
– kremenice (SiO2),
– porabe KMnO4,
– celotni organski ogljik (TOC),
– prosti CO2,
– raztopljeni CO2,
– prosti H2S,
– raztopljeni H2S,
– mineralizacija (TDS) in
– sušni preostanek pri 105 °C.
Ob vsakem vzorčevanju je treba in situ izmeriti osnovne 

fizikalno-kemijske lastnosti podzemne vode: elektroprevodnost, 
pH, redoks potencial, vsebnost kisika ter zasičenost s kisikom 
in temperaturo v vzorčevani vodi iz vrtine in na odpadni vodi v 
izpustu iz bazenov.

Po preteku prvega enoletnega obdobja spremljanja stanja 
se bodo rezultati nadrobno interpretirali. Na podlagi te interpre-
tacije se bo nabor parametrov optimiziral.

MINISTRSTVA
4425. Pravilnik za izvajanje ognjemetov

Na podlagi tretje alineje prvega odstavka 50. člena Za-
kona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS, 
št. 35/08) izdaja minister za notranje zadeve

P R A V I L N I K
za izvajanje ognjemetov

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik določa varnostne zahteve, tehnične pogoje, 
dokumentacijo in varnostne ukrepe za izvajanje ognjemetov ter 
druge pogoje za pravne osebe, podjetnike in fizične osebe, ki 
izvajajo ognjemete, z namenom zagotavljanja varnosti življenja 
in zdravja ljudi, premoženja, varstva okolja in javnega reda.




