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1. UVOD
Na zajetju Peričnik, ki se nahaja v dolini Vrata, na desnem bregu Triglavske Bistrice, že več let ob
intenzivnih padavinah ter izrazito povišanih pretokih površinskih voda prihaja do izrazito povišane
motnosti podzemne vode ter hkrati neskladnosti vzorcev mikrobioloških analiz (večinoma koliformne
bakterije). Slednje je razvidno tudi iz »Poročila o stanju na vodovodnem sistemu Peričnik (JEKO, javno
komunalno podjetje, Jesenice)« iz leta 2020, ki nam ga je posredoval naročnik. V poročilu so med
drugim povzetek izvidov analiz pitne vode za leti 2019 in 2020 ter podatki o vseh dogodkih s
preseženo/povišano motnostjo za leti 2019 in 2020.
Zajetje Peričnik se nahaja v Vratih, na desnem bregu Triglavske Bistrice, in ga sestavljajo trije objekti,
kjer se zajema podzemna voda. Skupna izdatnost izvirov je med 70 in 120 l/s in oskrbuje 15.000
prebivalcev na območju Zgornjesavske doline. V zajetja priteka podzemna voda dobre kakovosti, ki se
trenutno ne obdeluje oz. tretira in do odjemalcev teče povsem v naravni obliki. Občasno, ob intenzivnih
padavinah in posledično izrazito visokih vodah pa se pojavi motnost podzemne vode in mikrobiološka
aktivnost, ki povzročata neustrezno kakovost vode v skladu z normativi za pitno vodo1.
Za preverbo in izboljšano oceno izvora pojava motnosti in neskladnosti vzorcev mikrobioloških preiskav
podzemne vode na vodnem viru Peričnik smo med aprilom in julijem izvedli terenske hidrogeološke
raziskave, katerih rezultati so predstavljeni v tem poročilu. Pomemben del tega poročila so tudi ocene
deležev napajanja podzemne vode v zajetjih. V zaključku poročila pa je podan tudi predlog možnih
ukrepov za učinkovito sanacijo obstoječega stanja, ki je osnovan na podrobni analizi pridobljenih
terenskih podatkov.

1

Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)
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2. ARHIVSKE RAZISKAVE
Najstarejša dokumentacija s katero smo razpolagali v času priprave tega poročila, sega v leto 1965. To
je dokumentacija o projektu »Investicijski program kot glavni projekt; Ojačanje vodovoda Jesenice, I.
etapa; Odsek: zbiralnik – razbremenilnik II. v Mlakah« (Marinko, D. in Tojeršu, F., 1965), ki jo je pripravilo
podjetje Projekt – nizke gradnje, Ljubljana. V dokumentaciji je podroben opis izvedbe vseh treh zajetij.
Ciljanje hidrogeološke raziskave tega območja v preteklosti še niso bile izvedene. V letu 1997 sta
Ferjančič in Samar (GETES d.o.o.) pripravila Predlog zaščite vodnih virov v občini Kranjska gora. V to
poročilo so bila zajeta tudi zajetja Peričnik. V letu 1998 je začel veljati občinski Odlok o varstvu vodnih
virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Uradni list Republike Slovenije, št.
77/1998), s katerim se varujejo zajetja Peričnik.
V letu 2004 s kasnejšimi dopolnitvami je v veljavo stopil Pravilnik o kriterijih za določitev
vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16) na podlagi katerega sta v letu
2012 Juren in Štucin (GeoSi d.o.o. in GEORAZ d.o.o.) pripravila Strokovne podlage za pripravo akta o
zavarovanju vodnega telesa vodnega vira Peričnik. Te strokovne podlage je pregledal in podal strokovno
oceno o ustreznosti Brenčič (Geološki zavod Slovenije) v letu 2013.
Inženirsko-geološko kartiranje je bilo izvedeno v sklopu sanacije grape nad glavnim vodnim zajetjem
Peričnik v oktobru 2012. Namen kartiranja je bil ugotoviti geološko zgradbo in geohazard širše okolice
vodnega zajetja. Rezultati so zbrani v poročilu iz leta 2012 »Poročilo inženirsko geološkega kartiranja –
Vodno zajetje Peričnik« (Peček, 2012).
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3. GEOLOŠKE IN HIDROGEOLOŠKE RAZMERE
3.1. Geologija
Na obravnavanem območju najdemo masivne in plastnate apnence ter dolomite, ki so zgornje
ladinijske do spodnje karnijske starosti (Jurkovšek, 1987). Celotna debelina paketa karbonatnih kamnin
v širši okolici je lahko do 1000 m (Jurkovšek, 1987), na podlagi terenskih podatkov in interpretacije je
debelina na območju zajetij okoli 500 m. Najpogostejši litološki različki so svetlo sivi do sivi drobnozrnati
apnenci, sledijo sivi srednjezrnati dolomitizirani apnenci, manj je dolomitov. Zaradi pokritosti terena
mej ni mogoče natančneje določiti. Generalno na širšem ozemlju vpadajo proti JV z naklonom med 20°
in 30°. Glavne smeri razpok so v osrednjem delu karte med 30° in 60°.

Slika 1: Inženirsko geološka karta obravnavanega območja (vir: Peček, 2012)
Na karbonatnih kamninah so odloženi kvartarni sedimenti, ki v dnu dolin povečini predstavljajo
fluvioglacialen sediment, v pobočjih pa pobočni grušč. Na desnem bregu Triglavske Bistrice
prevladujejo nesprijeti sedimenti-tili, na levem bregu pa slabo sprijeti in sprijeti ledeniški nanosi-tiliti.
Morfološka oblika, ki jo predstavljajo tili in tiliti, je morena. Debeline teh sedimentov so zelo različne in
debelina je odvisna od lokalne topografije in izpostavljenosti eroziji. Največje debeline so po terenskih
ocenah tudi več kot 20 m. Značilne so lokalne odebelitve in stanjšanja horizonta. Morfološko se to izraža
z grebeni višine do nekaj metrov, ki so erodirane v smeri naklona pobočja. Material teh sedimentov je
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slabo sortiran, od velikosti blokov (velikosti do nekaj m) do glinene frakcije. Značilni so večji bloki v
peščeni osnovi na JZ karte ter na nekaterih mestih v grapah. Prevladujejo srednje zaobljeni klasti
velikosti do nekaj cm in pripadajo različnim triasnim litološkim členom, ki gradijo širše območje doline
Vrata in Triglavskega masiva. Klasti srednje velikosti (med 5–10 cm) so podprti z peščenim in deloma
glinenim vezivom. Zaglinjen material se pojavlja v lečah, pogostejši je v spodnjem delu horizonta in na
kontaktu s karbonatom. Glavni kriterij za ločevanje gruščev od pobočnih nanosov je zaobljenost,
sortiranost in sestava klastov, določene razlike pa se pojavljajo tudi v osnovi. Prehod med pobočnimi
ledeniškimi nanosi in grušči je pogosto neizrazit. Aluvialni sedimenti se delijo v dve skupini. Prvo
skupino predstavljajo sedimenti, ki so posledica vodne erozije in transporta materiala v grapah.
Presedimentiran material predstavlja vršaje večjih grap in je nevezan material, deleži in sestava osnove
se spreminja na kratkih razdaljah. Drugo skupino prestavljajo nanosi reke Triglavske Bistrice, ki so
geološka podlaga objektom in zaradi vodoprepustnosti predstavljajo zgornji horizont odprtega
vodonosnika vodnega zajetja. Sedimenti so slabo sortirani, zaobljeni do srednje zaobljeni in povečini
nesprijeti peski in prodi z majhnim deležem osnove. Ponekod so deloma sprijeti in zaglinjeni.

Slika 2: Geološki profil A-B (vir: Peček, 2012)
Pobočni grušč leži v pasu nad tilom in matično karbonatno podlago. Grušč lahko prekriva til ali pa leži
direktno na karbonatni podlagi. Na mestih z večjo erozijo je v zgornjih horizontih pomešan s tilom.
Splošno gledano ležijo v dveh pasovih, spodnji pas leži na nadmorski višini med okoli 800 in 1000 m.
Zgornji pas leži med 1200 in 1300 m. Debelina nanosov se lokalno zelo spreminja, odvisna je predvsem
od topografije in erozije triasnih karbonatov, ki predstavljajo erozijsko bazo. Pobočni grušč predstavlja
svetlo in temno sive, slabo sortirane in slabo zaobljene klaste apnenca in dolomita. Sestava klastov je
ekvivalent triasnim karbonatom v podlagi. Prevladujejo klasti velikosti od 1–5 cm. Nastopajo tudi nekaj
metrski bloki, ki so po površini ponekod zakraseli. Vezivo je povečini peščeno, redko glinasto,
prevladujejo nevezani grušči. V srednjih delih pobočij je ponekod grušč sprijet v pobočno brečo.
V grapah in na površinah brez vegetacije prihaja do masnega transporta v obliki plazenja in masnih
tokov manjšega obsega. Dokaz za plazenje so stopničaste oblike površine, ki jo sestavljajo pobočni
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nanosi. Stopničaste oblike predstavljajo skoke od 10 cm do dobrega pol metra. Takšne topografske
anomalije nastopajo predvsem na območjih, ki jih pokriva slabo vezan in nevezan til s peščeno-glinasto
osnovo. Dodaten dokaz za plazenja tal tila predstavljajo fosilna plazova na SSV karte ter območja
recentnega plazenja nad objekti. Masni transport na neporaščenih brežinah grap in usekov dokazuje
akumuliran material v vršajih v spodnjem delu pobočij. Stabilnost brežin in usekov zmanjšuje erozija
vode, kar je izrazito ob intenzivnejših padavinah. Posledica je izpiranje drobnejših frakcij, ki predstavlja
vezivo med klasti. Na mestih, kjer je vezivo močno zaglinjeno in ne prepušča vode, prihaja do
akumulacije vode in izpiranja večjih klastov. Izpiranje veziva in/ali klastov povzroči zmanjšanje kohezije
med delci.
3.2. Hidrogeologija in zajetja
Hidrogeološko gledano karbonatne plasti, torej apnenci in dolomiti, predstavljajo razpoklinski
vodonosnik in podlago kvartarnim sedimentom. Aluvialni sedimenti, ki se pojavljajo v dnu doline, kjer
teče Triglavska Bistrica, predstavljajo dobro prepusten in razmeroma homogen medzrnski vodonosnik.
Proti robovom doline se pojavljajo plasti bolj heterogenih fluvioglacialnih sedimentov, ki tudi
predstavljajo medzrnski vodonosnik, katerega prepustnost pa se lokalno zelo spreminja. Višje v
pobočjih doline pa se nahaja še pobočni grušč, ki prav tako predstavlja medzrnski vodonosnik.
Zajetja Peričnik so po svoji tehnični naravi horizontalno drenažno zajetje. Glavno zajetje (zajetje 1) se
nahaja najvišje ob strugi Bistrice, kota iztoka izvirov pa znaša 734,7 m n.m. (glede na topografske
podlage, verjetno nekoliko višje ̴737 m n.m.). Na tem mestu je prvotno izvirala voda iz t.i. Marijinega
studenca. Voda priteka na kontaktu med gruščem (prodom) in slabo prepustnimi glinastimi plastmi.
Vmesno zajetje (zajetje 2) sprejema že zajeto vodo iz zajetja 1 in dodatno vodo, ki je z drenažami zajeta
iz izvirov. Izviri se tu pojavljajo na koti 736,4 m n.m. Zbiralnik (zajetje 3) se nahaja na koncu območja
pojavljanja izvirov, kjer je zajet zadnji izdatnejši izvir. V tem zajetju se zbira vsa voda, ki doteka iz zajetij
1 in 2. Drenaže se nahajajo nad srednjim nivojem reke Bistrice (prelivne lopute iz zajetij so nad nivojem
reke). To nakazuje, da se večina podzemne vode, ki priteka v zajetja, napaja iz vzhodnega boka torej iz
zaledja na območju grebena Črna gora – Cmir. Mnenja nekaterih avtorjev predhodnih strokovnih
elaboratov pa ne izpuščajo možnosti napajanja zajetij Peričnik s strani Triglavske Bistrice, in sicer v
odsekih gorvodno od zajetij (Florjančič, 1997; Juren in Štucin, 2012; Brenčič, 2013).
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4. TRIGLAVSKA BISTRICA
Posebno pozornost smo posvetili reki Triglavski Bistrici, saj predstavlja pomembno komponento v
celotnem hidrogeološkem sistemu, poznavanje njene dinamike pa posledično nudi odgovore na vrsto
specifičnih hidrogeoloških vprašanj, ki se neposredno navezujejo tudi na samo lokalno območje zajetij
Peričnik. V preteklosti so se že izvajale tudi redne meritve pretoka na Triglavski Bistrici. Merilno mesto
Mojstrana je obstajalo od leta 1953 pa do leta 1972. Leta 1972 pa so merilno mesto prestavili na
merilno mesto, ki so ga poimenovali Mojstrana I. Mojstrana I je beležila podatke do konca leta 1989.
Ker meritve pretokov od leta 1989 niso več na razpolago, smo dne 10. 4. 2020 v bližini male
hidroelektrarne v Mojstrani vgradili pretočno cev (Slika 3), v kateri je nameščen »diver«, s katerim
spremljamo pretočno višino Triglavske Bistrice. To merilno mesto se nahaja višje po strugi kot prvotni
merilni mesti Mojstrana in Mojstrana I.

Slika 3: Merilno mesto hidroelektrarna Mojstrana (M-1).
Na odseku, kjer se nahaja merilno mesto M-1, smo občasno izvajali meritve pretoka. Meritve so
potekale s t. i. kemijsko integracijsko metodo s trenutnim vnosom, ki temelji na trenutnem injiciranju
sledila v strugo. Kot sledilo smo uporabili navadno kuhinjsko sol, ki zaradi svojih fizikalno-kemijskih
lastnosti (dobro topna v vodi, neškodljiva okolju ...) omogoča kvaliteten niz meritev. Koncentracijo soli
smo določili na podlagi električne prevodnosti s pomočjo instrumenta, v našem primeru »Flo-tracer«.
Ob prvi meritvi pretoka smo za primerjavo sočasno izvedli tudi meritev s hidrometričnim krilom. Pretok,
ki smo ga izmerili z obema metodama, je pokazal enake vrednosti. Na podlagi občasnih meritev pretoka
Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, SI-1000 Ljubljana • www.geo-zs.si
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5. MOTNOST
5.1. Izhodišča
5.1.1. Motnost
Parameter motnost vode opisuje, kako svetloba prehaja skozi vzorec tekočine kot merilo količine delcev
suspendiranih v tej tekočini. Motnost je sestavljena iz heterogene mešanice različnih vrst
neraztopljenih delcev in materialov, ki so prisotni v vodi v obliki delcev, koloidov in raztopljenih
materialov. Materiali, ki povzročajo motnost (v nadaljevanju: TCM (turbidity causing materials)), so
lahko anorganske in organske narave. Pomembni naravni TCM-i vključujejo naravne organske snovi
(huminski in nehumski), sedimente, glino, melj, kredo, pesek in biomaso, kot so bakterije, plankton,
alge ali biofilm. Motnost lahko izvira tudi iz oborin, ki jih povzročijo spremembe pH-ja vode ali kemične
reakcije.
Standardi ISO 7021-1999 motnost opisujejo kot zmanjšanje prosojnosti tekočine, ki jo povzroča
prisotnost neraztopljene snovi. Motnost se uporablja kot merilo koloidne2 in suspendirane snovi v
vodnih sistemih. Ti materiali pogosto reagirajo s klorovim razkužilom, zato je motnost v oskrbi s pitno
vodo skrbno nadzorovana, da se zagotovi pravilno vzdrževanje ravni razkužil in javnega zdravja.
Če so vrednosti motnosti nad 5 NTU (nefelometrijske turbidimetrijske enote), postane motnost
zaznavna za oko. Ta učinek se lahko poveča, če voda vsebuje tudi materiale, kot so huminska kislina ali
anorganski proizvodi, kot so železove spojine. Metoda merjenja motnosti temelji na primerjavi sipanja
svetlobe pri prehodu skozi vzorec vode in skozi standardno suspenzijo z znano motnostjo.
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) ima
zavedeno motnost kot indikatorski parameter, katere meja je: »Sprejemljiva za uporabnike in brez
neobičajnih sprememb« z opombo, da v primeru priprave pitne vode iz površinske vode, motnost ne
sme presegati 1,0 NTU v vodi pri izstopu iz naprave za pripravo pitne vode. Po podatkih Svetovne
zdravstvene organizacije je izgled vode z motnostjo do 4 NTU običajno še sprejemljiv za uporabnike;
zaradi mikrobiološke varnosti vode priporočajo čim nižjo vrednost motnosti.
5.1.2. Motnost in mikroorganizmi
Čeprav motnost ni neposreden pokazatelj tveganja za zdravje, številne študije kažejo močno povezavo
med odstranjevanjem motnosti in odstranjevanjem mikroorganizmov. Motnost je pomembna
značilnost pri oskrbi s pitno vodo, saj mikroorganizmi, pritrjeni na delce, bolj verjetno preživijo
dezinfekcijo, hkrati pa jim lahko delci zagotovijo hranila za rast. Iz tega razloga je čiščenje pitne vode
usmerjeno na odstranjevanje koloidnih delcev in pridobivanje izjemno bistre vode, kar je tudi estetsko.
Motnost je tudi koristen pokazatelj sprememb kakovosti podzemne vode. Motnost v podzemni vodi ne
kaže nujno na prisotnost patogenov, vendar zagotavlja informacije o splošni kakovosti vode in je
pokazatelj vpliva površja na kakovost podzemne vode. V podzemnih vodah ni mogoče pričakovati
preproste matematične korelacije med motnostjo in patogeni. Če je na določeni lokaciji ugotovljeno,

2
Koloidni delci so delci, ki segajo od nanometrov do mikrometrov, odvisno od specifičnega koloidnega vedenja, ki
se obravnava. Lahko pa prevzamejo obliko togega delca, kapljice tekočine, plinskega mehurčka ali poroznega
delca v smislu, da tekočina lahko prehaja skozi njega (Lee, 2018).
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da je povezava statistično značilna, je napovedovanje vrednosti patogenov glede na vrednosti motnosti
še vedno zahtevna. Pojavljanje patogenov postane verjetnostni dogodek, ki ni vedno povezan s stopnjo
motnosti, ampak odraža posebne značilnosti povodja.
5.1.3. Obdelava vode
Mikrobiološka in kemijska kakovost pitne vode izhaja predvsem iz izvora vode in vrste vodne obdelave.
Vrednosti in karakterizacija motnosti lahko zagotovijo podatke za določitev vrste in stopnje obdelave,
ki je potrebna pri načrtovanju ali nadgradnji postopkov čiščenja pitne vode.
Kot parameter učinkovitosti filtracije ima motnost slabo napovedno vrednost za prisotnost patogenov,
katerih pojav je običajno redek dogodek in ne odraža vedno pomembnih sprememb motnosti. Ta
omejitev motnosti se razlikuje od njene odlične učinkovitosti kot enostavno merljivega parametra
filtracijskega učinka za odstranjevanje drobnih delcev, od katerih bodo patogeni tvorili nepredvidljivo
in na splošno nepomembno podmnožico.
V vodnih virih, ki so izpostavljeni znatnim stopnjam fekalnega onesnaženja, je mogoče pričakovati
korelacijo med motnostjo in kazalniki fekalnega onesnaženja oziroma patogeni. Moč te korelacije je
spremenljiva in čeprav je mogoče sprejeti nekaj približkov, bo njena vrednost odvisna od vsake lokacije
posebej.
Iz literature izhaja (npr. Habuda-Stanić et al., 2013), da povišane vrednosti motnosti močno korelirajo z
višjimi vrednostmi skupnih koliformnih bakterij. Poudariti je treba, da običajno oborina železa lahko
povzroči motnost in med to raziskavo so v več kot 99 % vzorcih vode, ki so presegli dovoljeno stopnjo
motnosti, določili povišane vrednosti celotnega železa. Največje, vendar negativne korelacije so bile
opažene med pojavnostjo mikrobiološke populacije in koncentracijo prostega preostalega klora,
medtem ko so bile najmočnejše pozitivne korelacije med motnostjo in pojavnostjo mikrobiološke
populacije.
Stopnja motnosti je preprost, vendar učinkovit parameter za oceno nihanj kakovosti podzemne vode in
učinkovitosti filtracije med običajnim čiščenjem pitne vode.
5.2. Stanje na zajetjih Peričnik
Od leta 2017 naprej se na vodvodnem sistemu Peričnik izvajajo zvezne meritve motnosti. Merilnik je
nameščen v raztežilniku Mlačca v bližini Mojstrane. Slika 6 prikazuje vrednosti motnosti v NTU od leta
2017 do 2019. Na grafu so vrednosti, ko je bila motnost večja ali enaka 1 NTU. Povprečna vrednost
motnosti na vodovodnem sistemu Peričnik, ko je vreme stabilno oz. ne prihaja do kaljenja, je med 0,05
NTU do 0,11 NTU.
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6. VODNA BILANCA NAPAJALNEGA ZALEDJA
Zajetje Peričnik sestavljajo trije objekti, kjer se zajema podzemna voda. Skupna izdatnost izvirov je med
70 in 120 l/s.
Za ugotovitev, zakaj zajetja kalijo po večjih deževnih dogodkih, smo morali ugotoviti, od kod se zajetja
napajajo. Prvotno smo preverili, kako veliko je napajalno zaledje (sega do grebena med Črno goro in
Predelovim vrhom). Površinska razvodnica za vsa zajetja Peričnik je prikazana na sliki (Slika 7).

Slika 7: Površinska razvodnica zajetij Peričnik
S pomočjo Turcove enačbe smo izračunali evapotranspiracijo (ETR), s katero smo dobili količino odtoka
(količina odtoka bi morala ustrezati povprečni izdatnosti zajetij, če se zajetja napajajo samo iz območja
površinske razvodnice).
𝐸𝑇𝑅 =

𝑃

√0.9 + (

𝑃2
)
𝐿2

kjer so:
𝐿 = 300 + 25𝑇 + 0.05𝑇 3
T……….povprečna letna temperatura (°C)
P……….letna količina padavin (mm/leto)
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Za izračun povprečne količine padavin na obravnavanem območju smo uporabili podatke iz merilnih
mest Zgornja Radovna (755 m n. m.), Kredarica (2513 m n. m.), Kranjska Gora (802 m n. m.), Rateče
(864 m n. m.) in Lesce (503 m n. m.). Za izračun povprečne letne temperature smo uporabili podatke iz
merilnih mest Kredarica, Rateče in Lesce. Uporabili smo podatke za obdobje med leti 2010 in 2019. Za
vrednosti povprečne letne temperature in letne količine padavin smo naredili korelacijo med izbranimi
meteorološkimi postajami (Slika 8). Pri padavinah smo za interpolacijo uporabili potenčno funkcijo
(y=404,42x0,22), pri temperaturi, ki sega tudi pod 0 °C, pa polinomsko funkcijo (y=2x10-6x20,0115x+15,908).

Slika 8: Korelacija padavin in temperature med posameznimi merilnimi mesti
Povprečna višina napajalnega zaledja določenega s površinsko razvodnico je 1.034 m n. m. Ta podatek
smo vstavili v enačbi za korelaciji (trendni črti). Izračunali smo, da je na napajalnem zaledju površinske
razvodnice zajetij Peričnik v zadnjem desetletju padlo povprečno 1794 mm padavin na leto in da je
povprečna letna temperatura 6,2 °C. Te vrednosti smo vstavili v Turcovo enačbo za evapotranspiracijo.
Izračunana vrednost ETR je 546 mm/padavin. Glede na izrisano površinsko razvodnico je površina
napajalnega zaledja površinske razvodnice 348.922 m2. Da dobimo izdatnost (Q) zajetij Peričnik,
vstavimo to v naslednjo enačbo.
𝑄 = 𝐴(𝑃 − 𝐸𝑇𝑅)

A……….površina napajalnega zaledja (m2)
Q……….izdatnost zajetij (m3/leto)
Izračunano napajanje Q napajalnega zaledja po tej metodi je 13,8 l/s. Pravilnost izračuna smo preverili
tudi z metodo po Kennessyju (Prestor in Janža, 2006). Po tej metodi je za obravnavano površinsko
razvodnico vrednost infiltracije (i) enaka 986,4 mm/leto. Za to metodo pa velja enačba:
𝑄 = 𝐴𝑖

Glede na metodo Kennessy je izračunano napajanje Q iz površinske razvodnice napajalnega zaledja
10,9 l/s. Ti izračuni nakazujejo, da se večina podzemne vode, ki doteka v zajetja ne napaja iz
jugovzhodnih pobočij, temveč priteka od drugod.
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7. HIDROGEOKEMIJSKE RAZISKAVE
7.1. Rezultati vzorčenja in terenski parametri
Vzorčenje podzemne vode iz zajetij Peričnik in izvirov iz širše okolice je bilo izvedeno v dveh serijah
vzorčenja, 10. 4. 2020 in 22. 5. 2020. Glede na zabeležene pretoke na merilnem mestu M-1 je bilo prvo
vzorčenje izvedeno ob nizkem vodnem stanju, drugo vzorčenje pa ob srednjem vodnem stanju.
Vzorčenje je bilo v obeh serijah izvedeno za terenske meritve fizikalno-kemijskih parametrov in analize
izotopske sestave kisika in devterija v podzemni vodi, medtem ko so bile v drugi seriji vzorčenja
izvedene tudi analize osnovnih kemijskih parametrov za določitev osnovne geokemijske sestave
podzemne vode na izbranih lokacijah (Preglednica 1). Kemijske analize osnovnih parametrov so bile
izvedene v laboratoriju NLZOH Novo mesto (akreditacijska listina LP-014, zadnja novelacija 14. 2. 2020),
analize izotopske sestave kisika in devterija v podzemni vodi v laboratoriju Instituta Jožef Stefan v
Ljubljani, analize aktivnosti tricija pa v akreditiranem laboratoriju Wessling Hungary Kft. v Budimpešti.
Analizna poročila rezultatov posameznih analiz so podana v prilogi (Priloga 2).
V grobem so bila merilna mesta izbrana na podlagi predhodne kartografske analize in poznavanja
hidrogeoloških razmer območja. Podrobno lokacijo pa smo določili na terenu. Ob prvem vzorčenju smo
imeli 14 merilnih mest, od tega 5 v zajetjih, 6 v Triglavski Bistrici, 1 v potoku Peričnik in 2 izvira. Ob
drugem vzorčenju smo poleg obstoječih dodali še eno merilno mesto Triglavske Bistrice (izvirno
območje). Na podlagi izotopske sestave vzorcev vode iz prve vzorčevalne serije smo naredili izbor
merilnih mest odvzema vzorcev za kemijske analize in analize aktivnosti tricija. Vloga posameznih
merilnih mest je opisana v posameznih poglavjih poročila.
Temperatura vode na območju zajetij Peričnik je bila v obeh serijah vzorčenja med 6,0 in 6,3 °C, v
površinski vodi in izvirih pa nekoliko višja, in sicer med 5,7 in 8,3 °C (povprečje 7,0 °C) oziroma med 7,2
in 9,5 °C (povprečje 8,0 °C) v drugi seriji vzorčenja. Vrednosti pH v podzemni vodi na zajetjih Peričnik
so bile stalne med 8,0 in 8,2 v prvi seriji oziroma med 7,4 in 8,1 v drugi seriji. Podobne vrednosti ima
tudi površinska voda Triglavska Bistrica (merilno mesto BG) približno 100 m gorvodno od zajetij Peričnik
(8,3 oz. 8,1). Vrednosti pH v površinskih vodah so bile med 8,2 in 8,4 oziroma med 7,2 in 8,3 v drugi
seriji. Električna prevodnost (EC) podzemne vode se na območju zajetij Peričnik giblje med 190 in 223
µS/cm (povprečje 202 µS/cm) v prvi seriji vzorčenja in med 187 in 210 µS/cm (povprečje 192 µS/cm) v
drugi seriji vzorčenja. Podobne vrednosti EC so značilne tudi za merilno mesto BG, 188 µS/cm v prvi
seriji vzorčenja oziroma nekoliko nižja (173 µS/cm) v drugi seriji vzorčenja ter na izviru S-1 (195 oz. 276
µS/cm). Na merilnih mestih površinske vode so vrednosti EC nižje in se gibljejo med 110 in 146 µS/cm
(povprečje 127,5 µS/cm) v prvi seriji vzorčenja. V drugi seriji vzorčenja so vrednosti višje, in sicer med
153 in 201 µS/cm (povprečje 180 µS/cm), a še vedno nižje od podzemne vode. Na merilnem mestu izvir
Bistrica je bila v drugi seriji vzorčenja izmerjena EC 234 µS/cm.
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Preglednica 1: Rezultati terenskih fizikalno-kemijskih meritev, osnovnih parametrov in analiz izotopske sestave kisika in devterija v podzemni vodi na širšem območju
zajetij Peričnik.
Merilno
mesto
Peričnik 1
Peričnik 1
Peričnik 1
Peričnik 2
Peričnik 3
V-2
V-3
Bistrica gor
V-4
M-1
V-5
P-1
S-1
Mrzli Studenec
Peričnik 1
Peričnik 1
Peričnik 1
Peričnik 2
Peričnik 3
Izvir Bistrica
V-2
V-3
Bistrica gor
V-4
M-1
V-5
P-1
S-1
Mrzli Studenec

Tip
zajetje
zajetje
zajetje
zajetje
zajetje
reka
reka
reka
reka
reka
reka
reka
izvir
izvir
zajetje
zajetje
zajetje
zajetje
zajetje
izvir
reka
reka
reka
reka
reka
reka
reka
izvir
izvir

Datum
vzorčenja
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020
22.05.2020

Oznaka
vzorca
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
3.1.
V-2
V-3
BG
V-4
M-1
V-5
P-1
S-1
MS-1
1.1.
1.2.
1.3.
2.1.
3.1.
IB
V-2
V-3
BG
V-4
M-1
V-5
P-1
S-1
MS-1

Q
l/s

9
646
762
717
1400
1450

200
1060
2250
2160
3480
3500

T
°C
6,0
6,0
6,0
6,1
6,2
5,9
6,8
5,7
7,2
6,5
8,3
7,9
8,1
4,8
6,1
6,2
6,1
6,1
6,3
8,0
9,5
7,7
7,3
7,2
8,3
8,0
7,2
8,5
5,5
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EC
µS/cm
190
196
192
209
223
146
125
188
126
125
133
110
195
167
187
188
187
187
210
234
201
192
173
174
178
181
153
276
170

pH
/
8,1
8,0
8,0
8,2
8,2
8,2
8,3
8,3
8,4
8,3
8,4
8,3
8,4
7,7
7,4
7,9
7,9
8,0
8,1
8,4
8,3
7,2
8,1
7,8
7,8
8,0
8,0
8,0
8,3

HCO3

Ca

K

Cl
Mg
mg/L

126
124
131

27
26
27

0,09
0,09
0,04

0,24
0,23
0,23

160

42

0,18

129
116

30
28

104

25

H3
TU

Na

NO3

SO4

8,2
8,4
9,3

0,25
0,23
0,19

1,89
1,95
2,06

1,34
1,40
1,55

3,56

0,30

5,9

0,32

1,58

0,76

4,49

0,10
0,04

0,24
0,23

7,6
6,5

0,29
0,21

1,60
1,49

1,22
1,07

5,42

0,04

0,21

5,7

0,23

1,41

0,89

3,47

15

δ18O
‰
-10,33
-10,36
-10,35
-10,21
-10,12
-9,69
-10,33
-10,40
-10,36
-10,47
-10,38
-10,69
-9,93
-10,07
-10,33
-10,30
-10,30
-10,27
-10,13
-9,69
-9,97
-10,18
-10,52
-10,49
-10,51
-10,49
-10,93
-9,96
-9,55

δ2H
‰
-70,0
-70,1
-69,6
-69,6
-68,0
-64,7
-69,4
-69,8
-69,8
-69,8
-70,5
-72,5
-66,8
-66,6
-69,7
-68,9
-69,8
-69,3
-68,9
-65,7
-67,2
-68,5
-70,9
-70,8
-71,3
-70,8
-73,3
-67,4
-63,1

Hidrogeološke preiskave na območju zajetja Peričnik v dolini Vrata

7.3. Izotopi
7.3.1. Izotopska sestava vode
Vrednosti izotopske sestave δ18O, δ2H in H3 na vseh merilnih mestih v obeh serijah vzorčenja (10. 4.
2020 in 22. 5. 2020) so predstavljene v preglednici (Preglednica 1). Vrednosti za δ18O v podzemni vodi
na območju zajetij Peričnik se gibljejo med –10,36 in −10,12 ‰ v prvi seriji vzorčenja in med –10,33 in
−10,13 ‰ v drugi seriji vzorčenja. Na površinski vodi se vrednosti δ18O gibljejo med –10,69 in −9,69 ‰
v prvi seriji in med –10,93 in −9,97 ‰ v drugi seriji. Razlike v obeh serijah so v podzemni vodi na
območju zajetij Peričnik zanemarljive, medtem ko so v površinski vodi razlike večje (med 0,04 in
0,28 ‰). Večje razlike so značilne za merilni mesti M-1 (0,28 ‰) in P-1 (0,24 ‰), in sicer se v drugi seriji
vzorčenja pojavljajo bolj negativne vrednosti, kar je lahko posledica taljenja snega.
Rezultati meritev δ18O in δ2H v podzemni in površinski vodi so v primerjavi z globalno meteorno premico
(GMWL) (Craig, 1961) ter lokalnima meteornima premicama za severno in osrednjo Italijo (LMWL
Osrednja Italija) (Giustini et al., 2016) prikazani na spodnji sliki (Slika 10) za posamezno vzorčevalno
serijo. Rezultati kažejo, da sta podzemna in površinska voda na vseh merilnih mestih meteornega izvora,
saj vzorci nahajajo med LMWL za severno Italijo in LMWL za osrednjo Italijo.

Slika 10: Diagram δ18O in δ2H za vsa merilna mesta v prvi (a.) in drugi (b.) seriji vzorčenja (GMWL, LMWL
osrednja in severna Italija).
Izotopska sestava nam omogoča tudi oceno srednje napajalne višine vzorca podzemne vode, in sicer v
razmerah, ko razpolagamo z referenčnimi lokacijami z znano izotopsko sestavo in ustrezno majhnim
napajalnim zaledjem, za katerega lahko ocenimo povprečno nadmorsko višino. Kot izhaja iz predhodnih
raziskav širšega območja (Torkar, 2016; Serianz et al., 2020), je za relevantno oceno primeren predvsem
δ18O, δ2H pa kaže neustrezne rezultate (podaja višje nadmorske višine, kot so v naravi). V danem
primeru smo za referenčni lokaciji uporabili izvira Mrzli studenec (MS-1) na Pokljuki (oddaljenost
približno 12 km zračne razdalje od Triglavske Bistrice) in pa izvir »Na Skedenjcih« (S-1). Na izviru MS-1
so se v preteklosti že izvajale analize stabilnih izotopov, saj ta izvir po do sedaj znanih podatkih iz širšega
območja predstavlja enega najvišje ležečih izvirov s stalnim pretokom in majhnim napajalnim zaledjem.
Nadmorska višina tega izvira znaša 1.216 m n.m., izotopska sestava kisika pa med -10,07 ‰ in -9,55 ‰
(povprečno -9,81 ‰). Izvir S-1 je bil izbran med terenskim ogledom območja, vendar pa je izotopska
sestava kisika (med -9,93 ‰ in -9,96 ‰) pokazala nižje vrednosti, kot bi jih glede na znane podatke
pričakovali ob predpostavljeni nadmorski višini napajalnega območja na 7
̴ 40 m. Iz tega izhaja, da je
napajalno zaledje tega izvira bistveno večje, kot je to izhajalo iz preliminarne ocene in ga zato ni možno
uporabiti pri oceni višinskega efekta. Zato smo pri nadaljnjih izračunih uporabili literaturno oceno
višinskega efekta -1 ‰/km, pri kateri je bil upoštevan tudi izvir MS-1 (Serianz, 2020). Z uporabo
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enostavnega linearnega modela lahko definiramo povprečne napajalne višine izvirov in reke:
ℎ𝑝𝑜𝑣𝑝 = (𝛿 18 𝑂 × 𝑎) + 𝑏

kjer je hpovp izračunana povprečna nadmorska višina za izbrano lokacijo, δ18O je povprečna vrednost za
izbrano lokacijo, a (-1000) in b (8594) sta naklon ali smerni koeficient ter presečišče, ki sta določena iz
povprečne vrednosti δ18O obeh vzorčenj in nadmorske višine za lokacijo MS-1 ter upoštevanja
višinskega efekta δ18O = -1 ‰. Glede na prostorsko porazdelitev vrednosti δ18O v podzemni in površinski
vodi je razvidno, da je voda v obeh serijah vzorčenja najbolj osiromašena s težjim izotopom kisika-18 in
devterija na merilnem mestu P-1 (–10,69 in –10,93 ‰). Takšni rezultati kažejo, da leži zaledje merilnega
mesta P-1 v povprečju nekoliko višje (≈2.200 m n.m.) kot pri ostalih merilnih mestih, ki se napajajo
predvsem iz nižje ležečih karbonatnih in kvartarnih vodonosnikov. Najbolj pozitivne vrednosti δ18O se
prav tako v obeh serijah vzorčenja pojavljajo na merilnem mestu V-2 (–9,69 in –9,97 ‰), enaka
vrednost pa je tudi na merilnem mestu IB v drugi seriji vzorčenja (–9,69 ‰). Obe merilni mesti ležita
skrajno gorvodno od zajetij Peričnik. Dolvodno od obeh merilnih mest leži merilno mesto V-3, na
katerem je voda nekoliko bolj osiromašena s težjim izotopom kisika-18 (–10,33 in –10,18 ‰), kar je
verjetno posledica bočnih dotokov vode iz višje ležečih karbonatnih vodonosnikov. Podobne vrednosti
dobimo tudi na merilnih mestih BG in v podzemni vodi na območju zajetij Peričnik (zajetje 1). Na zajetju
1 se pojavlja podzemna voda, ki je osiromašena s težjim izotopom kisika-18, medtem ko se bolj
obogatena voda pojavlja na zajetju 3. Razliko v δ18O (amplituda približno 0,2 ‰) je možno pripisati
različnemu pretoku vode, ki se znižuje od zajetja 1 proti zajetju 3 (odvisno od vodnega stanja – v
povprečju pa od 60 l/s v zajetju 1 do 10 l/s v zajetju 3). Ocenjena povprečna višina napajalnega zaledja
za zajetja je okoli 1.700 m n.m. Dolvodno od zajetij se nahajajo merilna mesta V-4, M-1 in V-5 s stalno
vrednostjo δ18O = –10,4 ‰ v prvi seriji in –10,5 ‰ v drugi seriji vzorčenja. Na izviru S-1 je voda bolj
obogatena s težjim izotopom kisika-18 z vrednostmi –9,96 ‰ v obeh serijah vzorčenja, kar lahko
pripišemo nižji nadmorski višini napajalnega zaledja.
Glede na rezultate analiz aktivnosti tricija v podzemni vodi na območju zajetij Peričnik (3,5 TU) je
razvidno, da gre za mešanje starejše in recentne vode (Mezga, 2014). Napajalno območje vode v zajetjih
Peričnik predstavljajo srednjo do slabo prepustne plasti dolomita in apnenca. Posledično je hitrost toka
podzemne vode nizka, kar se odraža na daljšem zadrževalnem času. Na merilnih mestih površinske vode
BG (5,4 TU) in Izvir Bistrica (4,5 TU), ki ležita gorvodno od zajetij in se napajata iz apnenčastih in
kvartarnih vodonosnikov so aktivnosti tritija nekoliko višje (> 4 TU), kar pomeni, da so zadrževalni časi
vode med 5 in 10 let (Mezga, 2014).
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7.3.2. Izotopska separacija hidrograma
7.3.2.1. Klasična bilančna metoda (KBM)
Pri izotopski separaciji hidrograma izhajamo iz predpostavke, da so podatki o izotopski sestavi kisika in
vodika v podzemni vodi enotni v času in prostoru ter se spremenijo samo z mešanjem z vodami, ki imajo
drugačno izotopsko sestavo. Ob tem vpeljemo dva termina, stara voda in nova voda, ki predstavljata
dve komponenti v mešalnem modelu in morata za ustrezno izotopsko ločevanje hidrograma imeti
izrazito različni izotopski vrednosti. Delež nove vode se nato izračuna po naslednjih enačbah:
𝑄𝑡 = 𝑄𝑟 + 𝑄𝑛𝑧
𝐶𝑡 𝑄𝑡 = 𝐶𝑟 𝑄𝑟 + 𝐶𝑛𝑧 𝑄𝑛𝑧
𝐶𝑡 − 𝐶𝑟
𝐹𝑛𝑧 =
𝐶𝑛𝑧 − 𝐶𝑟
𝐶𝑡 − 𝐶𝑛𝑧
𝐹𝑟 =
𝐶𝑟 − 𝐶𝑛𝑧

Qt je pretok v zajetju, Qr prispevek reke, Qnz prispevek neposrednega zaledja (se nanaša na neposredno
zaledje nad zajetji proti Kravji dolini), Ct, Cr in Cnz so izotopske vrednosti delta (δ) v zajetju, v reki in v
vodi iz neposrednega zaledja ter Fnz in Fr sta deleža vode iz neposrednega zaledja in reke.
Za preverbo rezultatov izračunamo še negotovost mešalnega modela. Za izračun negotovosti
izračunanega deleža vode iz Triglavske Bistrice in neposrednega zaledja smo uporabili računski model,
ki temelji na Gaussovi normalni porazdelitvi spremenljivk (Genereux, 1998). Enačbo za negotovost
zapišemo kot:

𝑊𝑓𝑟 = √(

2
2
2
𝑓𝑛𝑧
−1
𝑓𝑟
𝑊 ) +(
𝑊 ) +(
𝑊 )
(𝐶𝑛𝑧 − 𝐶𝑟 )2 𝑐𝑛𝑧
(𝐶𝑛𝑧 − 𝐶𝑟 )2 𝑐𝑡
(𝐶𝑛𝑧 − 𝐶𝑟 )2 𝑐𝑟

Pomen večine oznak je znan že iz predhodnih izvajanj, dodano pa so vpeljani parametri Wcr, Wcnz in Wct,
ki predstavljajo analitsko napako izotopskih vrednosti reke, neposrednega zaledja in mešanice v
posameznem zajetju.
Za izračun privzamemo povprečne vrednosti iz preglednice 1 za δ18O. V primeru zajetja 1 je pri vseh
treh vzorcih (1.1., 1.2. in 1.3.) povprečna sestava δ18O obeh vzorčenj enaka -10,33 ‰. Tudi za preostali
dve zajetji privzamemo povprečno vrednost δ18O za obe vzorčenji, ki znaša -10,24 ‰ v primeru zajetja
2 in -10,13 ‰ v primeru zajetja 3. Z izotopsko vrednostjo neposrednega zaledja ne razpolagamo, zato
smo jo določili teoretično. Izhajali smo iz predhodnih ugotovitev in ocene porazdelitve δ18O glede na
nadmorsko višino ter ocene povprečne višine neposrednega napajalnega zaledja, ki glede na
topografsko analizo znaša 1.034 m n.m. Za izračun uporabimo povprečno vrednost δ18O=-9,81 ‰ obeh
izotopskih analiz izvira MS-1. Z upoštevanjem te vrednosti, višinskega efekta (-1 ‰/km) in povprečne
nadmorske višine neposrednega zaledja ocenjujemo, da ima voda v zajetju Peričnik -9,63 ‰ δ18O. V
primeru, da bi upoštevali le analizirani vrednosti δ18O na izviru MS-1, ki znašata -10,07 ‰ in -9,55 ‰
pa bi teoretična izotopska sestava kisika iz neposrednega zaledja znašala med -9,37 ‰ in -9,89 ‰
(standardni odklon pa 0,26 ‰ upoštevajoč vse tri vrednosti).
Rezultati statistične obdelave kažejo, da v vseh treh zajetjih prevladuje voda iz Triglavske Bistrice. Delež
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le te je najvišji v zajetju 1 in znaša 84 %, najnižji pa v zajetju 3, kjer znaša 60 % (Preglednica 2). V zajetju
2 je delež Triglavske Bistrice ocenjen na 73 %.
Preglednica 2: Izračunane vrednosti deležev KBM mešalnega modela in izračunane negotovosti modela
z izotopsko sestavo δ18O.
Merilno mesto Fr [%] Fne [%] Wfr [%]
Peričnik 1
84
16
0,11
Peričnik 2
73
27
0,15
Peričnik 3
60
40
0,17

Za analitsko napako je bila za vse tri komponente (reka, neposredno zaledje, zajetje) uporabljena
standardna deviacija izotopskih vrednosti za posamezno komponento. Glede na izračune je največja
negotovost za mešalni model zajetja 3 (0,17 %), nekoliko nižja je za zajetje 2 (0,15 %) in najnižja v
primeru zajetja 1 (0,11 %). Ocenjujemo, da so izračunane negotovosti zadovoljive za oceno deležev.
7.3.2.2. Model SIAR
Mešalni model SIAR se uporablja za kvantifikacijo posameznih prispevkov različnih virov mešanice
površinske vode, podzemne vode itd. Model temelji na verjetnostni porazdelitve prispevka posamezne
komponente v obravanavni mešanici in za obdelavo uporablja Bayesovo ogrodje (Parnell et al., 2013).
Model definira niz N meritev mešanice J izotopa z K viri in se izrazi kot (Parnell et al. 2010; Parnell et al.
2013):
𝐾

𝑋𝑖𝑗 = ∑

𝑘=1

𝑝𝑘 (𝑆𝑗𝑘 + 𝑐𝑗𝑘 ) + 𝜀𝑖𝑗

2
𝑆𝑗𝑘 ~𝑁(𝜇𝑗𝑘 , 𝜔𝑗𝑘
)

2
𝐶𝑗𝑘 ~𝑁(λ𝑗𝑘 , 𝜏𝑗𝑘
)

𝜀𝑗𝑘 ~𝑁(0, 𝜎𝑗2 )

kjer je Xij vrednost izotopa j mešanice I, v katerem sta i=1,2,3,….,N in j=1,2,3,…,J; Sjk je vrednost vira k,
ki izhaja iz izotopa j (k=1,2,3,…,K) in je normalno porazdeljen s srednjo vrednostjo μjk in standardnim
odklonom ωjk; pk je delež vira k, ki ga ocenjujemo s SIAR modelom; cjk je frakcionacijski faktor za izotop
j vira k in je normalno porazdeljen s srednjo vrednostjo λjk in standardnim odklonom τjk; εij je rezidualna
napaka, ki predstavlja dodatno nekvantificirano variacijo med posameznimi mešanicami in je normalno
porazdeljena s srednjo vrednostjo 0 in standardnim odklonom σj. Podroben opis modela se nahaja v
Parnell et al. (2010). V tem primeru smo za mešalni model uporabili vse analizirane vrednosti δ18O za
mešanico, ki so med -10,30 ‰ in -10,36 ‰ (μ±σ je -10,33±0,025 ‰) v zajetju 1, med -10,21 ‰ in 10,27 ‰ (μ±σ je -10,24±0,042 ‰) v zajetju 2 ter -10,12 ‰ in -10,13 ‰ (μ±σ je -10,13±0,007 ‰) v
zajetju 3. Vrednost δ18O Triglavske Bistrice je med -10,40 ‰ in -10,52‰ (μ±σ je -10,46±0,085 ‰) in
neposrednega zaledja (=glej poglavje 5.3.2.1.) med -9,37 ‰ in -9,89 ‰ (μ±σ je -9,63±0,26 ‰ za vse tri
teoretične vrednosti).
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*Škatlasti diagrami prikazujejo 2,5., 25., 50., 75. in 97,5. percentil.

Slika 11: Deleži prispevkov Triglavske Bistrice in neposrednega zaledja v vseh treh zajetjih.
Podobno kot v primeru KBM tudi model SIAR kaže, da v vseh treh zajetjih prevladuje voda iz Triglavske
Bistrice. Delež le te je najvišji v zajetju 1 in znaša 84 % (enako kot zgoraj), najnižji pa v zajetju 3, kjer
znaša 55 % (Preglednica 3). V zajetju 2 je delež Triglavske Bistrice ocenjen na 64 %. Škatlasti diagrami
(Slika 11) prikazujejo percentilne vrednosti statistične obdelave in nakazujejo na pomembne razlike
(predvsem mediana) med posameznima viroma (Opomba: značilnosti razlike nismo preverjali s
statističnim testom).
Preglednica 3: Izračunane vrednosti deležev SIAR mešalnega modela in izračunane negotovosti modela
z izotopsko sestavo δ18O.
Zajetje
Zajetje 1
Zajetje 2
Zajetje 3

Triglavska
Bistrica [%]
84
64
55

Neposredno
zaledje [%]
16
36
45
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8. SLEDILNI PREIZKUS
Za namen sledenja in ocene napajanja podzemne vode v zajetjih Peričnik smo v dveh fazah izvedli
sledilni preizkus z injiciranjem kuhinjske soli (NaCl). V prvi fazi smo vgradili tri logerje za zvezno
beleženje elektroprevodnosti. Logerje smo dne 9. 6. 2020 vgradili v zajetji 1 in 3 ter Triglavsko Bistrico,
gorvodno (GKY: 415809, GKX: 144543) tik nad zajetjem 1. Poleg zveznih meritev so bile občasno
opravljene tudi kontrolne ročne meritve. Zaradi številnih negotovosti pri poznavanju značilnosti toka
podzemne vode na ožjem območju zajetij (npr. mešanja različnih vod), smo sledilni preizkus v prvi fazi
izvedli tako, da smo injcirali solno raztopino na različnih točkah (štiri lokacije: Slika 12).

Slika 12: Območje in lokacije izvedbe sledilnega preizkusa.
Prvo injciranje smo izvedli dne 9. 6. 2020 ob približno 17. uri, ko smo na lokaciji približno 93 m gorvodno
od zajetja 1 injicirali 50 kg kuhinjske soli, raztopljene v približno 150 l vode. Dne 12. 6. 2020 ob približno
15. uri smo injcirali solno raztopino (50 kg soli) neposredno nad zajetjem 1 (na razdalji 40 m) in sicer v
gruščnat material znotraj sanirane grape. Dne 23. 6. 2020 ob približno 10. uri smo injicirali solno
raztopino v bližini zajetja 1, na aluvialni ravnici ob reki Triglavski Bistrici. Zadnje injiciranje je potekalo
dne 6. 7. 2020 ob približno 10:30. uri in sicer smo sol razredčili v reki Triglavski Bistrici, približno 370 m
gorvodno (zračna razdalja) od zajetja 1.
Preglednica 4: Lokacije izvedbe sledilnega preizkusa.
Lokacija
1.
2.
3.

GKY*
415734
415821
415788

GKX*
144510
144415
144526

Z (m n.m.)*
740,4
803,9
740,2

Razdalja** (m)
93
110
40

4.

415493

144352

751,8

370

Datum injiciranja
9.6.2020 ob 17:00
12.6.2020 ob 15:00
23.6.2020 ob 10:00
6.7.2020 ob 10:30
28.7.2020 ob 10:40

Količina soli (kg)
50
50
25
25

so ocenjene s pomočjo Atlasa okolja (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja).
do zajetja 1.

*Koordinate
**Razdalja

Kot izhaja iz slike 13 smo sledilo prvič zabeležili 11. 7. 2020 ob 14:59. na zajetju 3 in ob 15:23.uri še na
zajetju 1. V zajetju 1 je naravna vrednost elektroprevodnosti znašala 206 μS/cm, ob dospetju sledila pa
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največ 240 μS/cm (∆EC = 34 μS/cm). Po približno 26 urah in pol je sledilo odteklo iz zajetja. V zajetju 3
pa je naravna vrednost elektroprevodnosti znašala 204 μS/cm, ob dospetju sledila pa največ 224 μS/cm
(∆EC = 20 μS/cm). Sledilo je iz tega zajetja odtekalo dlje in šele po približno 39 urah in pol prvič doseglo
vrednost EC pred dospetjem sledila, ki je znašala 204 μS/cm. Vrednost EC je potem še vsaj en dan nihala
med 204 in 206 μS/cm. Vsekakor lahko dospetje sledila v obeh zajetjih povežemo z injiciranjem v reko
Triglavsko Bistrico dne 6. 7. 2020. Čas potovanja sledila ocenjujemo na približno 125 h.

Slika 13: Grafični prikaz rezultatov prve faze sledilnega preizkusa.
V drugi fazi sledilnega preizkusa smo za potrditev rezultatov prve faze izvedli ponovno injiciranje solne
raztopine v reko Triglavsko Bistrico, in sicer dne 28. 7. 2020 ob 11:00 uri na isti lokaciji kot v prvič. Tokrat
smo merilno mrežno z logerji za zvezno beleženje elektroprevodnosti razširili še za dodatni dve merilni
mesti, in sicer zajetje 2 ter Triglavsko Bistrico, dolvodno od zajetja 3 (GKY: 415973, GKX: 144700),
približno 20 m pod lesenim mostom. Izvedba ponovnega sledenja je potrdila rezultate prve faze
sledilnega preizkusa. Sledilo se je ponovno pojavilo, tokrat sicer približno 28 ur kasneje kot pri prvi
izvedbi. Kot izhaja iz slike 14 smo sledilo prvič zabeležili 3. 8. 2020 ob 20:09. uri na zajetju 2, ob 20:21.
uri na zajetju 3 in ob 21:15. uri še na zajetju 1. Tudi vrednosti dospelega sledila so bile nižje
(najverjetneje posledica krajšega časa injiciranja). V zajetju 1 je naravna vrednost elektroprevodnosti
znašala 206 μS/cm, ob dospetju sledila pa največ 214 μS/cm (∆EC = 8 μS/cm). Po približno 11. urah je
sledilo odteklo iz zajetja. V zajetju 3 pa je naravna vrednost elektroprevodnosti znašala 204 μS/cm, ob
dospetju sledila pa največ 208 μS/cm (∆EC = 4 μS/cm). Po približno 16 urah je sledilo odteklo iz zajetja.
V zajetju 2 pa je naravna vrednost elektroprevodnosti znašala 229 μS/cm, ob dospetju sledila pa največ
231 μS/cm (∆EC = 2 μS/cm). Po približno 13 urah in pol je sledilo odteklo iz zajetja. Ob tem velja omeniti,
da zanesljiv pojav sledila lahko interpretiramo le v zajetju 1, v ostalih dveh zajetjih pa je sprememba EC
ob pojavu sledila razmeroma majhna. Ker pa se sprememba EC v zajetjih 2 in 3 vendarle pojavi v
približno enakem časovnem okviru, smo jo pri interpretaciji upoštevali kot dospetje sledila.
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Slika 14: Grafični prikaz rezultatov druge faze sledilnega preizkusa.
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9. GEORADARSKE MERITVE
Namen georadarskih meritev na območju zajetja Peričnik je bil poskusiti določiti globino podzemne
vode. Uporabljena je bila georadarska oprema proizvajalca MALÅ, in sicer snemalna enota ProEx ter
antena s centralno frekvenco 250 MHz. Posneti so bili tako vzdolžni profili po cesti kot prečni profili od
struge reke preko ceste v hribino. Obdelava je potekala v programu ReflexW, uporabljeni postopki s
parametri so prikazani v preglednici 5.
Preglednica 5: Postopki obdelave georadarskih meritev.
Antena
Odstranitev zamika signala
Določitev ničelnega časa
Odstranitev ozadja
Ojačitev amplitude
Pasovno prepustno filtriranje
Pretvorba v globinsko skalo

250 MHz
110-120 ns
-9,5 ns
Celotna linija
Celoten profil
120/200/300/450
Prileganje hiperbole = 0,13 m/ns

Slika 15: Lokacija prečnih profilov, prikazanih na sliki 16. Levo: trasa profila mimo merilnega studenca;
desno: trasa profila mimo zajetja.
Slika 15 prikazuje potek dveh prečnih profilov, ki sta prikazana na sliki 16. Zgornji profil poteka od rečne
struge preko ceste navzgor v hribino na levi strani zajetja 1 (GKY: 415831, GKX: 144531 → GKY: 415834,
GKX: 144554), spodnji pa od rečne struge preko ceste navzgor v hribino mimo zajetja 2 (GKY: 415852,
GKX: 144558 → GKY: 415874, GKX: 144554). Na obeh profilih je vidna zvezna linija vzdolž celotnega
profila, ki najprej poteka tik pod površjem, na drugi strani ceste pa se začne navidezno poglabljati. Ta
linija najverjetneje predstavlja gladino podzemne vode, ki tik ob rečni strugi nastopa neposredno pod
površjem, njeno poglabljanje pa je navidezno, saj je le posledica dviganja terena, medtem ko izris profila
ostaja horizontalen. Na georadarskih profilih so vidni tudi elementi podzemne infrastrukture zajetja, ki
pa niso predmet raziskav.
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Slika 17 prikazuje vzdolžni profil, posnet po cesti vzporedno z rečno strugo v generalni smeri vzhod –
zahod (GKY: 415815, GKX: 144531 → GKY: 415888, GKX: 144568). Profil je prikazan v dveh delih – zgornji
predstavlja prvo polovico profila, ki poteka mimo zajetja 2, spodnji pa drugo polovico profila, ki poteka
mimo zajetja 1. Vzdolž celotnega profila lahko sledimo zvezni liniji, ki najverjetneje predstavlja gladino
podzemne vode in ostaja na bolj ali manj enaki globini do enega metra. Vidne so lokalne poglobitve, ki
pa so posledica neravnega terena.
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10. ZAKLJUČKI
Terenske meritve in rezultati kemijskih analiz osnovnih ionov v vzorcih podzemne vode kažejo, da v
zajetja Peričnik priteka podzemna voda dobre kakovosti. V vodi se pojavljajo tako Ca2+ kot tudi Mg2+
kationi, voda je Ca-Mg-HCO3 geokemijskega tipa, kar pomeni, da zaledje gradijo tako apnenci kot tudi
dolomiti. Koncentracije ionov, ki bi lahko nakazovali prisotnost morebitnih obremenitev rabe prostora
(NO3-, SO42-, Cl-, K+) se pojavljajo v nizkih vrednostih. Tudi v gorvodni smeri od zajetij so vzorci vode
neobremenjeni in lahko govorimo le o geogenih vrednostih naravnega ozadja.
Izotopska sestava vzorcev vode iz zajetij je podobna v obeh vzorčenjih in nakazuje na povprečno
napajanje na okoli 1.700 m n.m. Na podlagi dvokomponentnega mešalnega modela ocenjujemo, da v
zajetjih prevladuje voda, ki priteka iz Triglavske Bistrice. To potrjujejo tudi vodno-bilančni izračuni po
metodi površinske razvodnice, ki kažejo na povprečne razpoložljive količine podzemne vode iz
neposrednega zaledja (jugovzhodna pobočja nad zajetjem Peričnik) med 11-14 l/s. Delež v izvirih se
znižuje nizvodno od zajetja 1, kjer je delež Triglavske Bistrice 84 %, in pa do zajetja 3, kjer je delež okoli
60 %. To se ujema tudi s podatki o izdatnosti posameznih izvirov, ki se v povprečju zmanjšuje od zajetja
1 proti zajetju 3.
Sledilni preizkus kljub nizkim vrednostim pojava sledila potrjuje hidravlično povezavo med Triglavsko
Bistrico in zajetji Peričnik. Najvišje vrednosti dospelega sledila se pojavljajo v zajetju 1, nižje pa so
dolvodno v zajetjih 2 in 3. Na podlagi tega lahko ocenimo, da se površinska voda bočno v kvartarne
sedimente pretaka v območju nad kočo pri slapu Peričnik, kjer je potekalo injiciranje. To potrjujejo tudi
razmerja in vsebnosti posameznih ionov v zajetjih, ki so bolj podobna vzorcu vode iz merilnega mesta
V-3 (merilno mesto nad sotočjem s potokom Peričnik), kot pa vzorcu BG (Bistrica gorvodno). Voda
potoka Peričnik ima nekoliko drugačno razmerje glavnih ionov. Iz tega lahko sklepamo, da je območje
zatekanja površinske vode bočno v kvartarne sedimente že v odseku od točke injiciranja sledila ter
nekoliko dolvodno od sotočja s Peričnikom, preden se vodi dobro premešata.
Dosedanja opažanja (pred izvedbo teh hidrogeoloških raziskav) nakazujejo, da se intenzivnost kaljenja
vode zmanjšuje od zajetja 1 proti zajetju 3. Zgoraj navedene ugotovitve pa kažejo, da je verjetnost
kaljenja kot posledica spiranja nefiltrirane površinske vode iz erodiranega območja ob in nad zajetji
manjša, kot to napovedujejo nekatere obstoječe ocene. Naše ugotovitve kažejo, da se ob normalnih
pogojih (nizkem in srednjem vodnem stanju) napajanje s strani Triglavske Bistrice vrši gorvodno na
dovolj veliki razdalji, da se tudi ob nekoliko intenzivnejših padavinah voda zaradi različnih procesov
čiščenja v medzrnskem poroznem mediju dobro filtrira. Ob izrazito povišanem vodostaju Triglavske
Bistrice pa se nivo vode lahko dvigne in povzroči vdore površinske vode bočno v fluvioglacialne
sedimente verjetno tudi v bližini zajetij. Georadarska meritve nakazujejo, da je gladina podzemne vode
med zajetji in Triglavsko Bistrico zvezna in se nahaja plitvo pod površjem ( ̴1 m).
Največjo težavo pri mikrobiološki neskladnosti vzorcev predstavljajo koliformne bakterije (ne
vključujejo bakterij fekalnega izvora), ki se v vodi pojavljajo predvsem kot posledica vplivov okolja –
biološke mase, ki jo na območju zajetja Peričnik predstavljajo gozdne in travne površine ter organska
masa, vgrajena v strukturo površinskih slojev tal in geoloških podlag. Glede na nova spoznanja o
napajanju zajetij bo ponovno potrebno preveriti tudi druge možne dejavnike mikrobioloških
obremenitev, katerih prisotnost ni posledica zgolj »naključne« narave.
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11. UKREPI
Zajetje Peričnik večino leta lahko zagotavlja neobdelano oz. surovo pitno vodo in ga zato lahko uvrstimo
med vodne vire najvišje kakovosti. Občasne težave, ki jih predstavljata kaljenje vode in mikrobiološka
neskladnost vzrocev, pa bo vendarle potrebno reševati na primeren in učinkovit način.
Najbolj optimalen »takojšni« ukrep za uravnavanje motnosti in odstranjevanje mikroorganizmov
(patogenov) iz podzemne vode je zagotovo postopek (peščene) filtracije, pri katerem se adsorpcija
mikroorganizmov pojavi nad zrni filtrirne posode, ki zadrži motnost in nastajanje bakterij. Mehansko
obdelana voda pa v določeni meri lahko tudi že zmanjša količino mikroorganizmov. Dodatno se
mikrobiološke obremenitve odstrani s postopki dezinfekcije (npr. UV dezinfekcija).
Primeren ukrep je tudi on-line spremljanje motnosti na samem zajetju. Ta omogoča vnaprejšnjo
obveščanje o spremembah kakovosti pitne vode, tako da se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi, npr.
začasna zaustavitev dobave vode.
Druge možne variante ukrepov so bistveno bolj zahtevne narave in jih je zato potrebno izvajati
postopoma. V primeru, da hipoteza o vdorih površinske vode v bližini zajetij drži, se kot potencialen
gradbeni ukrep kaže zatesnitev (ali pa dreniranje) brežine struge Triglavske Bistrice. Hipotezo je možno
preveriti z izvedbo piezometričnih vrtin v aluvialnem zasipu med zajetjem 1 ali ostalimi zajetji in
Triglavsko Bistrico. Na podlagi zveznih meritev nivoja vode se potem oceni možne razpone nihanja in
druge pomembne hidrogeološke parametre vodonosnika. Izvedba piezometričnih vrtin je v danih
pogojih razmeroma enostavna, saj se glede na podatke georadarskih preiskav podzemna voda nahaja
plitvo pod površjem.
Glede na nove ugotovitve se ponovno preveri tudi druge možne vzroke pojava mikrobiološke
neskladnosti. Predlagamo tudi mikrobiološke analize Triglavske Bistrice na lokaciji gorvodno od zajetij,
tudi nad pritokom Peričnik.
Sočasno se preveri tudi ustreznost obstoječe strokovne podlage za določitev vodovarstvenih območij
in pripadajočih ukrepov, prepovedi in omejitev. Dodatno se razmisli tudi o izvedbi bolj precizno
usmerjenih ukrepov omejevanja in prepovedi na vodovarstvenih območjih. Ti ukrepi so po našem
mnenju izvedljivi in bi potencialno lahko pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja.
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Priloga 1
Pregledna karta vzorčnih in merilnih mest
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Priloga 2
Rezultati kemijskih preskušanj in izotopskih analiz
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Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

Peričnik 1.2.
20/45538

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

126

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

27000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

93

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.24

mg/L

Magnezij

8200

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

250

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.89

mg/L

NO3

Sulfat

1.34

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

Peričnik 1.5.
20/45547

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

124

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

26000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

87

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.23

mg/L

Magnezij

8400

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

230

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.95

mg/L

NO3

Sulfat

1.40

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

Peričnik 2.2.
20/45549

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

131

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

27000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

<80

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.23

mg/L

Magnezij

9300

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

190

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

2.06

mg/L

NO3

Sulfat

1.55

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

Bistrica - GOR
20/45550

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

116

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

28000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

<80

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.23

mg/L

Magnezij

6500

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

210

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.49

mg/L

NO3

Sulfat

1.07

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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MAJA KRIŽ AN
OKA Novo mesto
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

V-3
20/45551

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

129

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

30000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

96

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.24

mg/L

Magnezij

7600

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

290

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.60

mg/L

NO3

Sulfat

1.22

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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MAJA KRIŽ AN
OKA Novo mesto
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

P-1
20/45552

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

104

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

25000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

<80

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.21

mg/L

Magnezij

5700

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

230

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.41

mg/L

NO3

Sulfat

0.89

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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MAJA KRIŽ AN
OKA Novo mesto
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:
Številka vzorca:

Bistrica - izvir
20/45553

Naloga:

Analiza po naročilu

Vodja naloge:

Maja Križan, univ.dipl.kemik

Naročnik:

GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE, DIMIČEVA ULICA 14, 1000 Ljubljana

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum poročila: 04.06.2020

Sprejem vzorca

Datum in ura:

22.05.2020

Datum in ura:

25.05.2020 12:32

Odvzel:

Naročnik

Sprejel:

Maja Križan

Rezultati preskušanja
Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

160

mg/L

HCO3

SIST EN ISO 9963-1: 1998,
NM

Kalcij

42000

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Kalij

180

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Klorid

0.30

mg/L

Magnezij

5900

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Natrij

320

µg/L

ISO 17294-2:2016, NM

Nitrat

1.58

mg/L

NO3

Sulfat

0.76

mg/L

SO4

26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
28.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20
26.05.20

Parameter
Hidrogenkarbonati

Rezultat
Opomba

#*

#*

Cl

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik

Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Környezetanalitikai Laboratórium
WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

INVESTIGATION REPORT
Customer: GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE
1000 Ljubljana, Dimičeva ulica 14

Projekt: 269-1160/2020 (2020/K/04330)
Report no.: 601410/1
Testing laboratory accredited by NAH under reg. no. NAH-1-1398/2019.

Beginning of analysis: 03. 06. 2020.
End of analysis: 16. 06. 2020.

The laboratory is not responsible for information provided by the customer.
In the case of samples not taken by the laboratory, results refer only to the samples delivered to the
laboratory.
The report shall not be reproduced except in full without the written approval of WESSLING Hungary
Ltd.

1/3
Certificate validity check

Projekt:
269-1160/2020 (2020/K/04330)

Report no.:
605089/1;
19.06.2020.

2/3

Környezetanalitikai Laboratórium

Testing laboratory accredited by NAT under Reg. Nr.: NAT-11398/2019.

Table of samples
Shipper: DHL Date of shipment: 29/05/2020 11:00 Order number: 2020/014835
Time of
sampling

Sample type

Bistrica Gor

22/05/2020

Groundwater

Bistrica Izvir

22/05/2020

Pericnik 1.1
Pericnik 1.5.

Sample
item labor
code

Container

Preservation

Sampling
accredited

Sampler

0003837413 1500 cm3

1,5 l plastic container

Cooling

Non accredited

GeoZS

Groundwater

0003837414 1500 cm3

1,5 l plastic container

Cooling

Non accredited

GeoZS

22/05/2020

Groundwater

0003837411 1500 cm3

1,5 l plastic container

Cooling

Non accredited

GeoZS

22/05/2020

Groundwater

0003837412 1500 cm3

1,5 l plastic container

Cooling

Non accredited

GeoZS

Quantity

Note

Report no.:
605089/1;
19.06.2020.

WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Projekt:
269-1160/2020 (2020/K/04330)

Sample code

Környezetanalitikai Laboratórium
WESSLING Hungary Kft.
H-1045 Budapest, Anonymus utca 6.
H-1325 Budapest, Újpest Pf. 211.
Tel.: (+36-1) 872 3600
www.wessling.hu

Results
Sample type: Groundwater
(1) MSZ 19387:1987

Component
H(3)

1

H(3) 1

Unit

Sample
Bistrica Gor Bistrica Izvir Pericnik 1.1 Pericnik 1.5.

Bq/dm3

0.64

0.53

0.41

0.42

TU

5.42

4.49

3.47

3.56

Equipment used in the tests: LSC GCT-2

19.06.2020.
Zoltán Filep
Head of Laboratory
Validált rendszerből generált vizsgálati jegyzőkönyv, amely aláírás nélkül is hiteles.

Testing laboratory accredited by NAT under Reg. Nr.: NAT-11398/2019.
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Projekt:
269-1160/2020 (2020/K/04330)

Report no.:
605089/1;
19.06.2020.

