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Kakovost podzemne vode v Sloveniji v letih 2007 in 2008  
 
Povzetek 
 
V poročilu so predstavljeni rezultati državnega monitoringa kakovosti podzemne vode za leti 
2007 in 2008 na način, kot ga predpisuje Uredba o standardih kakovosti podzemne vode. 
Kakovost podzemne vode se je za posamezno leto ocenjevala na osnovi kemijskega stanja. 
Zviševanje oziroma zniževanje koncentracij onesnaževal v podzemni vodi se je ugotavljalo z 
dolgoročnimi trendi. 

Poleg rezultatov državnega monitoringa za podzemno vodo je bila v dopolnitev oceni 
kemijskega stanja primerjalno upoštevana tudi skladnost vzorcev pitne vode, odvzetih na 
pipah uporabnikov.  

Mreža državnega monitoringa kakovosti podzemne vode je imela v letih 2007 in 2008 
merilna mesta na 21 vodnih teles.  

Na osnovi rezultatov spremljanja kemijskega stanja podzemne vode je bilo v letu 2007 kot 
tudi v letu 2008 dobro kemijsko stanje ugotovljeno na 17 vodnih telesih podzemne vode, 
slabo kemijsko stanje pa na 4 vodnih telesih.  

Podana je bila tudi raven zaupanja v oceno kemijskega stanja. Za večino vodnih teles 
podzemne vode je bilo kemijsko stanje ocenjeno z visoko in srednjo ravnijo zaupanja. Z nižjo 
ravnijo zaupanja je bilo ocenjeno kemijsko stanje za vodni telesi Zahodne in Vzhodne 
Slovenske gorice. 
 
Najbolj obremenjena vodna telesa so bila ugotovljena v severovzhodnem nižinskem delu 
Slovenije, kjer prevladujejo vodonosniki z medzrnsko poroznostjo. Najbolj kakovostna je bila 
podzemna voda kraških in razpoklinskih vodonosnikov, predvsem na manj poseljenih 
visokogorskih območjih. 
 
Podzemna voda je bila najbolj obremenjena z nitrati, pesticidi in njihovimi razgradnimi 
produkti (atrazin, desetil-atrazin, metolaklor, bentazon, prometrin, izoproturon, metalaksil in 
kloridazon, terbutilazin, terbutrin, bromacil, diuron, dimetenamid) ter kloriranimi organskimi 
topili (trikloroeten in tetrakloroeten). Močnejše onesnaženje s kloriranimi organskimi topili je 
ugotovljeno na delu vodnega telesa Murska kotlina. Omenjeni parametri so najbolj pogost 
vzrok za preseganje standardov kakovosti in s tem posledično za slabo kemijsko stanje 
podzemne vode. 
 
Rezultati monitoringa kakovosti podzemne vode v obdobju od leta 1998 do leta 2008 na  
nekaterih merilnih mestih v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo s 95 % verjetnostjo 
kažejo statistično značilen trend upadanja koncentracij atrazina in njegovega razgradnega 
produkta desetil-atrazina. Na Dravskem polju so koncentracije nitrata visoke. Na merilnih 
mestih Brunšvik, Šikole ter Lancova vas ugotavljamo trend rasti nitratov. 
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