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EVIDENTIRANI VODNI VIRI

Trenutno evidentiranih 261 vodnih virov



Primer izvira: IZVIR DOBLIČICE

N = 196 izvirov



Primer stoječe površinske vode: KRIVAČA

N = 48 stoječih površinskih vod



Primer vodne kraške jame: LEBICA

N = 17 vodnih kraških jam



TEORETIČNO METODOLOŠKE NOVOSTI

1. Izpopolnjen teoretično-metodološki pristop pri 
inventarizaciji (popisni list, nenadomestljivo 
geografsko terensko preučevanje)

2. Izdelava različnih tipologij vodnih virov

3. Razvojno-varovalno naravnano pokrajinsko 
vrednotenje vodnih virov s pripadajočimi vplivnimi 
območji (vodnoekološka občutljivost/ogroženost)

4. Terminološko-tipološka vprašanja/novosti



STOJEČE POVRŠINSKE VODE IZVIRI VODNE KRAŠKE JAME
identifikacijska številka identifikacijska številka identifikacijska številka

ime (tudi ledinsko ime) ime (tudi ledinsko ime) ime (tudi ledinsko ime)

koordinata X (Gauss-Krueger) koordinata X (Gauss-Krueger) koordinata X (Gauss-Krueger)

koordinata Y (Gauss-Krueger) koordinata Y (Gauss-Krueger) koordinata Y (Gauss-Krueger)

nadmorska višina gladine vode [m] nadmorska višina [m] nadmorska višina vhoda v jamo [m]

povprečna površina stoječe vode povprečni letni pretok površina dostopne vode

oblika (okrogla, podolgovata) minimalni letni pretok oblika vodne površine

največja dolžina stalnost izvira (stalen/periodičen/občasen) največja dolžina vodne površine

največja širina tip izvira (kraški/nekraški) največja širina vodne površine

globina vode (povprečna, največja) naraven/obzidan globina vode (povprečna, največja)

količina vode količina vode

vir vode (deževnica, pritok,...) sprememba višine vode/nihanje [m]

litološka sestava dna stalnost vode

lastništvo zemljišča (privatna, javna) lastništvo zemljišča (privatna, javna) lastništvo zemljišča (privatna, javna)

litološka sestava dna okolice litološka sestava dna okolice litološka sestava dna okolice

raba tal v neposredni okolici raba tal v zbirnem zaledju raba tal v zbirnem zaledju
dostopnost do vode dostopnost do izvira dostopnost do vodne kraške jame

zaraščenost neposredne okolice zaraščenost neposredne okolice izvira zaraščenost neposredne okolice vhoda

neposredni viri onesnaževanja neposredni viri onesnaževanja neposredni viri onesnaževanja

posredni, potencialni viri 
onesnaževanja

posredni, potencialni viri 
onesnaževanja

posredni, potencialni viri 
onesnaževanja

ocena kakovosti vode Ocena kakovosti vode ocena kakovosti vode

ocena vodnoekol. občutlj. in 
ogroženosti

ocena vodnoekol. občutlj. in 
ogroženosti

ocena vodnoekol. občutlj. in 
ogroženosti

raba vira v preteklosti raba vira v preteklosti raba vira v preteklosti

lastništvo okoliških površin lastništvo okoliških površin lastništvo okoliških površin

POPISNI LIST



APLIKATIVNA VREDNOST

1. Vzpostavitev živega, dinamičnega registra vodnih 
virov (na primeru geografsko zaokrožene regije).

2. Lokalne vodne vire smo „obudili iz pozabe“.
3. Prepoznana velika vodnoekološka občutljivost in 

nujnost sistemskega varovanja na vplivnih 
območjih.

4. Ovrednotenje pretekle, sedanje in prihodnje vloge 
vodnih virov
 kulturna dediščina
 zlate rezerve (element vodne varnosti)
 nove razvojne možnosti …

5. Študentsko raziskovanje v praksi.



• 163 vodnih virov so uporabljali, 
kar 102 za oskrbo s pitno vodo

• 32 vodnih virov niso uporabljali

• za 66 nismo mogli ugotoviti 
njihove pretekle funkcije

RABA VODNIH VIROV V PRETEKLOSTI

Izvir Kržunc; pranje, napajanje živine



OCENA GEOGRAFSKE VODNOEKOLOŠKE OBČUTLJIVOSTI

Ocena 
občutljivosti št. %

majhna 11 5,1

zmerna 21 9,8

velika 57 26,6

zelo velika 125 58,4

Skupaj 214 100,0

Izvir Fučkovski zdenec (zelo občutljiv)



• pri 120 vodnih virih ni 
posrednega onesnaževanja;

•Samo kmetijstvo ogroža 26
vodnih virov, kombinirano z 
drugimi viri pa kar 68 vodnih 
virov;

•Samo poselitev ogroža 25
vodnih virov, kombinirano z 
drugimi viri onesnaženja pa 78 
vodnih virov;

•Skupaj 62 vodnih virov
posredno lahko onesnaži več 
virov onesnaževanja.

POSREDNI VIRI ONESNAŽEVANJA



OCENA GEOGRAFSKE VODNOEKOLOŠKE OGROŽENOSTI

Izvir Bimpargske štirnce, 
pretok manjši od 0,1 l/s



VIRI ŽIVLJENJA!!!
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