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2.5. Podzemne vode 

Merilna mesta: 

Vrtine: PB-1, PB-2, PB-3, PB-4, PB-5, PB-6, PB-7, PB-9,  PS-1 

Na vseh vrtinah so nameščeni avtomatski merilniki nivojev podzemne vode, ki kontinuirano beležijo 

podatke. Izvajalec mora zagotoviti: 

• vsaj 4 x letno odčitavanje podatkov iz diverjev v 11 vrtinah (dodatno še na kontrolnih vrtinah 

PB - in PB -10), čiščenje in pregled diverjev, istočasne meritve gladine vode z ročnim 

merilnikom ter izdelati poročilo o izvedenih delih 

• 1 x letno iz razpoložljivih podatkov izračunati nadmorsko višino podzemne vode in pripraviti 

podatke za izdelavo hidrogeološkega poročila  

Naročnik ima naslednjo opremo: 

• sonde Eijkelkamp mini diver 811x), ki merijo tlak 

• referenčni baro diver (1x) 

• čitalec s priklopom USB 

Podatki se pobirajo preko čitalca in namenske programske opreme za PC. PC prinese izvajalec sam. 

Sondo je potrebno fizično vzeti iz vrtine in jo vstaviti v čitalec. 

Dolžnost izbranega izvajalca storitev je izdelava letnega hidrogeološkega poročila, ki je sestavni del 

letnega poročila o obratovalnem monitoringu podzemnih voda.  

V letu 2019 se izvedejo kemijske analize vzorcev iz naslednjih vrtin:  

2-krat letno na vrtinah PB-1, PB-3, PB-4, PB-5, PB -7 in PB-9  

 

Odvzem vzorca: 

• kvalificiran trenutni vzorec 

 

Terenske meritve parametrov: 

Terenske meritve na merilnem mestu: gladina vode, prehodnost opazovalne vrtine, temperatura 

zraka, temperatura vode, elektroprevodnost, pH vrednost, vsebnost kisika, motnost, barva, redoks 

potencial 

 

Kemijski parametri: 



- osnovni (A): celotni organski ogljik -TOC, adsorbljivi organski halogeni – AOX, amonij, natrij, 

kalij, kalcij, magnezij, železo, hidrogenkarbonati, nitrati, sulfati, kloridi, ortofosfati, bor; 

- indikativni (B): nitriti, fluoridi, cianidi, kovine (Al, As, Cu, Ba, Zn, Cd, Co, Sn, Cr , Mn, Mo, Ni, Se,  

Pb, Ti, Te, Hg), mineralna olja, fenolni snovi, lahkohlapni klorirani ogljikovodiki – LKCH, pesticidi 

(organofosforni, fenil urea), estri fosforne kisline, indetifikacija organskih spojin – SCAN 

 

- indikativni (C): sulfidi, bromidi, kovine (Be in V), pentaklorfenol (PCP),  lahkohlapni aromatski 

ogljikovodiki (BTX), poliklorirani bifenili (PCB), policiklični aromatski ogljikovodiki – PAH, 

pesticidi (organoklorni, triazinski in drugi, fenoksi), organokositrove spojine;  

 

Pogostost meritev: 

• Terenske meritve ter osnovni parametri (A): 2-krat letno 

•  Indikativni parametri (B):   1-krat letno 

• Indikativni parametri (C):   vsako šesto leto 

  

 

 


