


























































Priloga 1 
 

Navodilo  
za delovanje službe obveščanja pri visokih vodah in večjih padavinah 

 
 
I. Visoke vode   
 
Če v Republiki Sloveniji ali Republiki Madžarski nastopijo na čezmejnih vodotokih petletne oziroma 
visoke vode večje povratne dobe, se pristojni vodnogospodarski službi obeh držav o tem vzajemno 
obveščata. 
 
Služba obveščanja o visokih vodah (Služba obveščanja) obvesti drugo stran takrat, ko vodostaj na 
posameznih vodomernih postajah doseže ali preseže opozorilne vrednosti iz preglednic 1 in 2. 
 

Preglednica 1. Opozorilne vrednosti na območju Republike Slovenije 
Zap.št.  Vodotok/vodomerna postaja  Opozorilni vodostaj v cm 

1. Krka/Hodoš 240 
2. Ledava/Čentiba 310 
3. Kobiljski potok/Kobilje 260 

 
Preglednica 2. Opozorilne vrednosti na območju Republike Madžarske  

Zap.št.  Vodotok/vodomerna postaja  Opozorilni vodostaj v cm 
4. Szentgyörgyvölgyi patak/Márokföld 150 
5. Kebele patak/Rédics 150 

 
Za Kobiljski potok/Rédics so za obveščanje merodajne navedbe Pravilnika o obratovanju 
zadrževalnika visokih voda Kobiljskega potoka (točke 3.4.3-3.4.5), ki je priloga zapisnika Komisije.  

 
Ob nastopu visoke vode na katerem od naštetih vodotokov v preglednicah 1 in 2 se pristojni službi 
obeh držav opozorita telefonsko ali po elektronski pošti, v nadaljevanju visokovodnega dogodka 
pa po elektronski pošti ali telefonsko na dve uri ali po potrebi. 

 
Z obveščanjem o visoki vodi se preneha, ko vodostaj na določeni vodomerni postaji upade pod 
opozorilni vodostaj. 
 
Službo obveščanja pri nastopu visoke vode opravljata pristojni vodnogospodarski službi obeh 
držav in sicer: 
 
a) V Republiki Sloveniji 
- v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro 

             Pomgrad VGP d.d.,  Lipovci 256 b,  SLO – 9231 Beltinci 
             Telefon: 00386  2 530 45 10;  Telefax: 00386  2 521 13 37 
             Andrej Biro  :  (GSM)   00386 41 875 629;      andrej.biro@pomgrad.si,  
             Rajko Vidak :  (GSM)   00386 31 342 048,      rajko.vidak@pomgrad.si 
             Tadej Vučko :  (GSM)   00386 40 427 420;      tadej.vucko@pomgrad.si 
 

- izven rednega delovnega časa in čez konec tedna (sobote, nedelje in prazniki) se  obvestila 
posreduje telefonsko ali po elektronski pošti rečnima nadzornikoma g. Rajku Vidaku in Tadeju 
Vučku. 

 
 
b) V Republiki Madžarski 
- v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro 

Zahodno-podonavska direkcija  za vodno gospodarstvo 
Vörösmarty u. 2 
H – 9700 Szombathely 
Telefon: 0036 - 94 - 509-370 
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E-mail: vizkarelharitas@nyuduvizig.hu 
 

- izven rednega delovnega časa se obvestila posreduje na telefon 0036 - 30 - 300-4242. 
 
Koordinacijo službe obveščanja pri visokih vodah opravljata vodji delovne skupine za vodno 
gospodarstvo. 
 
 
II /Večje  padavine 
Če pride v Republiki Madžarski ali v Republiki Sloveniji do izdatnejših padavin na padavinskih 
postajah, ki so naštete pod točkama a) in b),  sta se obe strani dolžni medsebojno obveščati, ko 
količina padavin v roku dvanajstih ur preseže 30 milimetrov oziroma če v roku 24 ur preseže 40 
milimetrov. In sicer:  

a) slovenska stran o podatkih padavinskih postaj Murska Sobota in Lendava  
 

b) madžarska stran pa o podatkih naslednjih padavinskih postaj: Szalafő, Zalalövő, Bajánsenye 
in Tormafölde.  

Podatke si je potrebno izmenjevati do takrat, dokler je količina izmerjenih padavin v roku naslednjih 
dvanajstih ur višja od 10 mm. 
 
V primeru večjih padavin opravljata nalogo obveščanja sledeči službi:  
 

a) V Republiki Sloveniji 
- v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro: 
       Ministrstvo za okolje in prostor,   
       Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za meteorologijo in hidrologijo, 

             Vojkova 1/b, SLO-1001 Ljubljana  
Telefon: 00 386 1 478 41 47 (Oddelek za hidrološke napovedi) 
Telefaks: 00 386 1 478 40 33 

 E-mail: hidroloska.prognoza@arso.gov.si 
- izven rednega delovnega časa pa je potrebno obvestila posredovati na telefon  

00 386 51 608 758   
 
 

b) V Republiki Madžarski 
- v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro:  

Zahodno-podonavska direkcija za vodno gospodarstvo 
Vörösmarty u.2, 
H – 9700 Szombathely 
Telefon: 0036 – 94 – 509-370 
Telefaks: 0036 – 94 –509-371 
E-mail: vizkarelharitas@nyuduvizig.hu 

- izven rednega delovnega časa pa je potrebno obvestila posredovati na telefon 
0036 – 30-300-4242. 

 
Koordinacijo za izvajanje službe obveščanja pri večjih padavinah na osnovi tega navodila opravljata: 

a) na slovenski strani Bogdan Lalić, Agencija Republike Slovenije za okoje, Urad za 
meteorologijo in hidrologijo,  

b) na madžarski strani Péter Somogyi, vodja Oddelka za hidrografijo in arhiviranje podatkov  
Zahodno-podonavske direkcije za vodno gospodarstvo. 

 
 
III.  Pridobivanje podatkov s samodejnih vodomernih postaj  
 

 
a) V Republiki Sloveniji 

 
Podatki samodejnih hidroloških postaj so dosegljivi na povezavah:  
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/ 
http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/. 
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Podatki opazovalnih in samodejnih meteoroloških postaj so dosegljivi na povezavah:  
http://www.arso.gov.si/vreme/napovedi%20in%20podatki/  
http://meteo.arso.gov.si/met/sl/weather/observ/surface/ 
 
 

b) V Republiki Madžarski 
 
Podatki samodejnih postaj (vodostaji in padavine) so dosegljivi  na uradni spletni strani  www.nyuduvizig.hu   pod 
menijem „Távmért vízrajzi adatok” (avtomatski hidrografski podatki) pod 
naslovom http://www2.nyuduvizig.hu/tavm4/ 
 
Za delovanje mreže avtomatskih vodomernih postaj je zadolžen Péter Somogyi, vodja Oddelka za hidrografijo in 
arhiviranje podatkov v ZPDVG.    

 
 
 

IV. Opozorila hidroloških služb pri visokih vodah  
 
Ob nastopu visokih vod v Sloveniji Agencija Republike Slovenije za okolje, Oddelek za hidrološke 
napovedi pošilja opozorila madžarski strani na elektronski naslov engi.zsuzsanna@nyuduvizig.hu. 
 

 
Novelirano navodilo je predloženo na  XXII. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno 
gospodarstvo v potrditev.     
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 11.01.2018                                                                                                            Tabela 1/22 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 6,4 6,2 6,4 7,2 
Pretok   m3/s - -   - 
Temperatura vode   oC 5,7 6,4 5,6 5,7 
pH     7,45 7,16 7,2 7,51 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 319 155 179 152 
Suspendiran material   mg/L 80 77 100 34 
Klorid   mg/L 28,9 19,3 16,3 17,3 
Sulfat   mg/L 22,2 11,3 13,0 14,8 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,04 0,9 1,1 0,9 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 9,89 12,51 11,33 11,66 
Nasičenost s kisikom   % 78,7 101,5 90,0 92,8 
BPK5 O2 mg/L 2,18 5,69 4,15 2,91 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 21,8 33,7 42,2 12,7 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,109 0,023 0,163 0,039 
Nitrat N mg/L 0,038 1,81 2,62 2,15 
Nitrit  N mg/L 2,85 0,009 0,013 0,009 
Celotni fosfor P mg/L 0,18 0,10 0,28 0,07 
Orto fosfat P mg/L 0,077 0,04 0,100 0,020 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,91 2,59 3,37 2,53 
Organski dušik   mg/L 0,92 0,75 0,57 0,34 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 8,3 11,0 15,3 5,8 
Razt. organski ogljik (DOC) C mg/L 6,1 7,7 9,1 5,0 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 <2 <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L 0,110 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 13,1 26,7 12 <2 
Baker - filt Cu µg/L 1,2 1,3 1,1 1,7 
Krom - filt Cr µg/L <1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L 1,3 <1 <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 1,6 <1 1,2 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,012 0,048 0,044 0,045 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,012 0,021 0,053 0,012 
Acenaftilen  µg/L 0,002 0,006 0,004 0,004 
Acenaften  µg/L 0,003 0,008 0,007 0,004 
Fluoren  µg/L 0,008 0,013 0,010 0,008 
Fenantren  µg/L 0,013 0,020 0,015 0,018 
Antracen  µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 11.01.2018 
Fluoranten  µg/L 0,006 0,007 0,006 0,005 
Piren  µg/L 0,004 0,005 0,004 0,003 
Benzo(a)antracen  µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 
Krizen  µg/L 0,002 0,002 0,002 0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0012 0,0020 0,0021 0,0008 
Benzo-k-fluorantén  µg/L 0,0013 0,0019 0,0023 0,0009 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0025 0,0039 0,0044 0,0017 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0011 0,002 0,0018 0,0007 
Benzo-a-pirén  µg/L 0,001 0,0015 0,0017 0,0006 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L 0,001 0,001 0,002 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L 0,001 0,002 0,002 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0706 0,1424 0,1589 0,105 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 22.01.2018                                                                                                            Tabela 1/23 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

22.01.2018 22.01.2018 - 22.01.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 2 1   0 
Pretok   m3/s 4,95 0,0625   0,325 
Temperatura vode   oC 4,8 2,3   2,1 
pH     7,8 8,1   8,2 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 484 236   191 
Suspendiran material   mg/L 10 3,2   2,7 
Klorid   mg/L 39 26   23 
Sulfat   mg/L 25 10   13 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,9 0,7   0,8 
p-Alkaliteta   mmol/L - -  - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 12 9,1   13,3 
Nasičenost s kisikom   % 94 128   98 
BPK5 O2 mg/L 1,8 1,2   1,1 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 6 7   <5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,140 0,078   0,101 
Nitrat N mg/L 4,74 3,39   2,71 
Nitrit  N mg/L 0,04 0,02   0,02 
Celotni fosfor P mg/L 0,18 0,03   0,06 
Orto fosfat P mg/L 0,059 0,016   0,012 
Skupni dušik (TN) N mg/L 5,14 4,42   3,12 
Organski dušik N mg/L <0,5 1   <0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - -   - 
Razt. organski ogljik (DOC) C mg/L 3,7 3,7   2,9 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,628 0,387   0,313 
Bor - filt B µg/L 42,6 4,62   5,26 
Kobalt - filt Co µg/L 0,188 0,264   0,526 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3   <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,112 <0,1   <0,1 
Selen - filt Se µg/L 0,181 <0,18   <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024   <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 1,7 1,35   1,47 
Baker - filt Cu µg/L 0,667 1,02   0,689 
Krom - filt Cr µg/L 0,355 0,288   0,302 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 0,14   <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,34 2,3   3,19 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01   <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -  - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

22.01.2018 22.01.2018 - 22.01.2018 
AOX Cl µg/L - -  - 
Pesticidi, vsota   µg/L - -  - 
Atrazin   µg/L - <0,01   - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01   - 
Klorpirifos etil   µg/L - <0,009   - 
Simazin   µg/L - <0,01   - 
Trifluralin   µg/L - <0,009   - 
S-metolaklor   µg/L - -    - 
Terbutilazin   µg/L - <0,01   - 
Metolaklor   µg/L - <0,01   - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01   - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01   - 
Propazin   µg/L - <0,01   - 
Prometrin   µg/L - <0,01   - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01   - 
Terbutrin   µg/L - <0,01   - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01   - 
Alaklor   µg/L - <0,01   - 
Diklorvos   µg/L - <0,003   - 
Bifenoks   µg/L - <0,01   - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025   - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,01   - 
Aklonifen   µg/L - <0,02   - 
Cipermetrin  µg/L - <0,0002   - 
Dikofol  µg/L - <0,001   - 
Heptaklor   µg/L - <0,00005   - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005   - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005   - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L <0,005 0,012   <0,005 
Acenaftilen   µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Acenaften   µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoren   µg/L <0,006 <0,006   <0,006 
Fenantren   µg/L <0,005 0,005   <0,005 
Antracen   µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoranten   µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
Piren   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)antracen   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Krizen   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(b)fluoranten   µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Benzo(k)fluoranten   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)piren*   µg/L <0,00017 <0,00017   <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

22.01.2018 22.01.2018 - 22.01.2018 
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L <0,004 <0,004   <0,004 

BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)   µg/L   <0,00005     
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)   µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)   µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)   µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)   µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)   µg/L   <0,00005     
Sum BDE   µg/L   0     
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)   µg/L   <0,00005     

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 12.02.2018                                                                                                            Tabela 1/24 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.02.2018 - 12.02.2018 12.02.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 1,2   1,7 2,0 
Pretok   m3/s -     - 
Temperatura vode   oC 2,8   2,2 2,0 
pH     6,93   7,15 7,50 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 294   171 172 
Suspendiran material   mg/L 36   41 16 
Klorid   mg/L 31,2   17,8 26,7 
Sulfat   mg/L 17,3   11,1 11,8 
m-Alkaliteta   mmol/L 1,7   1 0,8 
p-Alkaliteta   mmol/L 0   0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 11,32   12,01 13,69 
Nasičenost s kisikom   % 83,5   87,1 98,8 
BPK5 O2 mg/L 2,99   3,34 4,75 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 18,6   28,2 11,5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,148   0,117 0,101 
Nitrat N mg/L 2,57   2,13 2,05 
Nitrit  N mg/L 0,017   0,006 0,005 
Celotni fosfor P mg/L 0,23   0,32 0,17 
Orto fosfat P mg/L 0,12   0,173 0,083 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,26   2,80 2,65 
Organski dušik   mg/L 0,52   0,54 0,49 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 6,9   10,7 4,7 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 6,5   8,8 3,9 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2   <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100   <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 25   37,9 18,8 
Baker - filt Cu µg/L 2,1   2,0 1,0 
Krom - filt Cr µg/L <1   1,3 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1   <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,0   1,4 1,0 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02   <0,02 <0,02 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,013   0,045 0,041 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,006   0,013 0,008 
Acenaftilen  µg/L 0,002   0,003 0,003 
Acenaften  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Fluoren  µg/L 0,004   0,006 0,005 
Fenantren  µg/L 0,006   0,013 0,012 
Antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.02.2018 - 12.02.2018 12.02.2018 
Fluoranten  µg/L 0,005   0,006 0,005 
Piren  µg/L 0,003   0,003 0,003 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Krizen  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0009   0,0011 0,0008 
Benzo-k-fluorantén  µg/L 0,0008   0,0010 0,0008 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0017   0,0021 0,0016 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0006   0,0008 0,0005 
Benzo-a-pirén  µg/L 0,0006   0,0007 0,0005 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001   0,001 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,001   0,001 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0439   0,0966 0,0816 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 26.02.2018                                                                                                            Tabela 1/25 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC -10 -8 -10 8 
Pretok   m3/s 7,5 0,1   0,71 
Temperatura vode   oC 0 1,4 0,1 1,7 
pH     8,3 7,9 8 8,3 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 460 234 198 231 
Suspendiran material   mg/L 13 15 26 8,8 
Klorid   mg/L 50 37 26 34 
Sulfat   mg/L 25 12 14 16 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,5 0,8 1,1 0,7 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 13,2 13,2 14,1 13,3 
Nasičenost s kisikom   % 110 97 97 100 
BPK5 O2 mg/L 1,9 1,4 1,9 1,5 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15 9 17 <5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,140 0,093 0,186 0,085 
Nitrat N mg/L 4,07 3,16 3,39 3,39 
Nitrit  N mg/L 0,02 0,01 0,04 0,01 
Celotni fosfor P mg/L 0,11 0,03 0,25 0,02 
Orto fosfat P mg/L 0,046 0,023 0,065 0,010 
Skupni dušik (TN) N mg/L 5,22 4,01 4,94 4,01 
Organski dušik N mg/L 1,2 0,8 1,5 0,7 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,4 4,6 6 3,2 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,533 0,481 0,617 0,274 
Bor - filt B µg/L 36,7 5,47 4,92 5,67 
Kobalt - filt Co µg/L 0,243 0,473 0,895 0,561 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,117 <0,1 0,136 <0,1 
Selen - filt Se µg/L 0,186 0,2 0,321 <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024 <0,024 <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 2,55 1,6 2,38 2,05 
Baker - filt Cu µg/L 0,85 1,25 1,49 0,699 
Krom - filt Cr µg/L 0,225 0,444 0,776 0,268 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 0,152 0,223 <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,38 2,87 3,32 3,59 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01 - - 
Klorpirifos etil   µg/L - <0,009 - - 
Simazin   µg/L - <0,01 - - 
Trifluralin   µg/L - <0,009 - - 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Metolaklor   µg/L - <0,01 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01 - - 
Propazin   µg/L - <0,01 - - 
Prometrin   µg/L - <0,01 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,01 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01 - - 
Alaklor   µg/L - <0,01 - - 
Diklorvos   µg/L - <0,003 - - 
Bifenoks   µg/L - <0,01 - - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025 - - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,01 - - 
Aklonifen   µg/L - <0,02 - - 
Cipermetrin  µg/L  <0,0002   
Dikofol   µg/L - <0,001 - - 
Heptaklor   µg/L - <0,00005 - - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L 0,017 0,014 0,005 0,021 
Acenaftilen   µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Acenaften   µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Fluoren   µg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
Fenantren   µg/L 0,013 0,007 <0,005 0,009 
Antracen   µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
Piren   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Benzo(a)antracen   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Krizen   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Benzo(b)fluoranten   µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Benzo(k)fluoranten   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Benzo(a)piren*  µg/L 0,00025 0,00027 <0,00017 <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 

BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 26.02.2018 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)   µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)   µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)   µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)   µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)   µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)   µg/L -  <0,00005 -  -  
Sum BDE   µg/L -  0 -  -  
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)   µg/L -  0,00006 -  -  

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 12.03.2018                                                                                                            Tabela 1/26 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.03.2018 - 12.03.2018 12.03.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 12,7   12,3 10,3 
Pretok   m3/s -     - 
Temperatura vode   oC 8,5   7,3 6,8 
pH     6,96   7,14 7,30 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 229   125 113 
Suspendiran material   mg/L 65   76 87 
Klorid   mg/L 23,8   12,0 14,5 
Sulfat   mg/L 14   7,5 11,4 
m-Alkaliteta   mmol/L 1,5   1,04 0,8 
p-Alkaliteta   mmol/L 0   0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 9,51   10,70 11,75 
Nasičenost s kisikom   % 81,3   88,8 96,2 
BPK5 O2 mg/L 4,25   3,67 3,47 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 20,7   24,3 18,6 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,156   0,101 0,07 
Nitrat N mg/L 2,18   2,18 2,71 
Nitrit  N mg/L 0,021   0,008 0,005 
Celotni fosfor P mg/L 0,22   0,25 0,32 
Orto fosfat P mg/L 0,063   0,057 0,043 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,87   3,47 3,89 
Organski dušik   mg/L 1,51   1,18 1,10 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 9,0   12,6 8,5 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 7,4   9,2 5,6 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2   <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100   <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 4,6   17,2 17,2 
Baker - filt Cu µg/L 4,4   3,6 2,4 
Krom - filt Cr µg/L <1   <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L 2,2   3,4 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L 2,8   2,7 2,7 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02   <0,02 <0,02 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,020   0,019 0,033 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,001   0,010 0,020 
Acenaftilen  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Acenaften  µg/L 0,002   0,004 0,003 
Fluoren  µg/L 0,006   0,004 0,006 
Fenantren  µg/L 0,013   0,012 0,012 
Antracen  µg/L <0,001   0,001 <0,001 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.03.2018 - 12.03.2018 12.03.2018 
Fluoranten  µg/L 0,005   0,008 0,004 
Piren  µg/L 0,003   0,004 0,002 
Benzo(a)antracen  µg/L 0,001   <0,001 <0,001 
Krizen  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0011   0,0011 0,0008 
Benzo-k-fluorantén  µg/L 0,0010   0,0011 0,0006 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0021   0,0022 0,0012 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0006   0,0006 0,0003 
Benzo-a-pirén  µg/L 0,0006   0,0004 0,0002 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0565   0,0672 0,0837 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 27.03.2018                                                                                                            Tabela 1/27 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok 

Kobilje 

Kobiljski 
potok 
Redič 

Velika 
Krka 

Hodoš 
27.03.2018 27.03.2018 - 27.03.2018 

SPLOŠNI PARAMETRI 
Temperatura zraka   oC 8 6   4 
Pretok   m3/s 6,4 0,176   0,6 
Temperatura vode   oC 9 6,4   5,3 
pH     7,6 7,8   7,6 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 433 181   168 
Suspendiran material   mg/L 17 5,3   9,3 
Klorid   mg/L 39 24   21 
Sulfat   mg/L 27 11   14 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,3 0,5   0,5 
p-Alkaliteta   mmol/L - -  - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 10 12   12 
Nasičenost s kisikom   % 88 99   97 
BPK5 O2 mg/L 2,2 0,8   1,1 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 11 5   5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,155 0,075   0,066 
Nitrat N mg/L 4,518 3,840   3,39 
Nitrit  N mg/L 0,04 0,01   0,01 
Celotni fosfor P mg/L 0,09 0,03   0,03 
Orto fosfat P mg/L 0,042 0,010   0,010 
Skupni dušik (TN) N mg/L 5,14 4,31   3,61 
Organski dušik N mg/L 0,5 <0,5   <0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L -  -     - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,8 3,2   2,4 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,626 0,327   0,268 
Bor - filt B µg/L 34,8 5,61   5,7 
Kobalt - filt Co µg/L 0,269 0,23   0,51 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3   <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,127 <0,1   <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 <0,18   <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024   <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 4,29 1,99   2,63 
Baker - filt Cu µg/L 1,08 1,07   0,926 
Krom - filt Cr µg/L 0,292 0,315   0,348 
Svinec - filt Pb µg/L 0,104 <0,1   <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,55 2,52   3,94 
Živo srebro - filt Hg µg/L 0,019 <0,01   <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L     
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok 

Kobilje 

Kobiljski 
potok 
Redič 

Velika 
Krka 

Hodoš 
27.03.2018 27.03.2018 - 27.03.2018 

AOX Cl µg/L - -  - 
Pesticidi, vsota   µg/L - -  - 
Atrazin   µg/L - <0,01  - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01  - 
Klorpirifos   µg/L - <0,009  - 
Simazin   µg/L - <0,01  - 
Trifluralin   µg/L - <0,009  - 
S-metolaklor   µg/L -    - 
Terbutilazin   µg/L - <0,01  - 
Metolaklor   µg/L - 0,014  - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01  - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01  - 
Propazin   µg/L - <0,01  - 
Prometrin   µg/L - <0,01  - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01  - 
Terbutrin   µg/L - <0,01  - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01  - 
Alaklor   µg/L - <0,01  - 
Diklorvos   µg/L - <0,003  - 
Bifenoks   µg/L - <0,01  - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025  - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,01  - 
Aklonifen   µg/L - <0,02  - 
Cipermetrin  µg/L - <0,0002  - 
Dikofol   µg/L - <0,001  - 
Heptaklor   µg/L - <0,00005  - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005  - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005  - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,007 0,005  0,01 
Acenaftilen  µg/L <0,005 <0,005  <0,005 
Acenaften  µg/L <0,005 <0,005  <0,005 
Fluoren  µg/L <0,006 <0,006  <0,006 
Fenantren  µg/L 0,006 <0,005  <0,005 
Antracen  µg/L <0,005 <0,005  <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 <0,003  <0,003 
Piren  µg/L <0,004 <0,004  <0,004 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004 <0,004  <0,004 
Krizen  µg/L <0,004 <0,004  <0,004 
Benzo(b)fluoranten  µg/L <0,005 <0,005  <0,005 
Benzo(k)fluoranten  µg/L <0,004 <0,004  <0,004 
Benzo(a)piren*  µg/L <0,00017 <0,00017  <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen  µg/L <0,004 <0,004  <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen  µg/L <0,003 <0,003  <0,003 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok 

Kobilje 

Kobiljski 
potok 
Redič 

Velika 
Krka 

Hodoš 
27.03.2018 27.03.2018 - 27.03.2018 

Indeno(1,2,3-c,d)piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 

2,4,4'-TriBDE (BDE-28)  µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)  µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)  µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)  µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)  µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)  µg/L - <0,00005  - 
Sum BDE  µg/L - 0  - 
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)  µg/L - <0,00005  - 

LO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 11.04.2018                                                                                                            Tabela 1/29 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.04.2018 - 11.04.2018 11.04.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 13,3   14,8 14,7 
Pretok   m3/s -    - 
Temperatura vode   oC 13,3   12,1 11,9 
pH     7,50   7,23 7,65 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 468   212 183 
Suspendiran material   mg/L 22   33 9 
Klorid   mg/L 38,5   18,5 20,3 
Sulfat   mg/L 25,0   12,0 14,2 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,8   1,3 1,0 
p-Alkaliteta   mmol/L 0   0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,89   8,37 9,47 
Nasičenost s kisikom   % 75,4   81,4 88,2 
BPK5 O2 mg/L 3,56   1,98 1,34 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15,8   15,8 9,0 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,218   0,039 0,047 
Nitrat N mg/L 3,21   2,1 1,89 
Nitrit  N mg/L 0,061   0,013 0,008 
Celotni fosfor P mg/L 0,18   0,15 0,16 
Orto fosfat P mg/L 0,087   0,077 0,030 
Skupni dušik (TN)   mg/L 4,56   2,87 2,59 
Organski dušik   mg/L 1,08   0,71 0,65 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 6,6   7,5 4,6 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,68   5,9 3,6 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2   <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100   <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 11,6   18,3 4,5 
Baker - filt Cu µg/L <1   <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1   <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1   <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1   2,2 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02   <0,02 <0,02 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,006   0,006 0,006 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,004   0,002 0,002 
Acenaftilen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Acenaften  µg/L 0,001   <0,001 <0,001 
Fluoren  µg/L 0,002   0,001 0,001 
Fenantren  µg/L 0,003   0,003 0,004 
Antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.04.2018 - 11.04.2018 11.04.2018 
Fluoranten  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Piren  µg/L 0,001   0,001 0,001 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Krizen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0001   0,0002 <0,0001 
Benzo-k-fluorantén  µg/L <0,0001   0,0002 <0,0001 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0001   0,0004 <0,0001 
Benzo-e-pirén  µg/L <0,0001   0,0001 <0,0001 
Benzo-a-pirén  µg/L <0,0001   <0,0001 <0,0001 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0181   0,0145 0,015 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 16.04.2018                                                                                                            Tabela 1/28 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

16.04.2018 16.04.2018 - 16.04.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 18 17   16 
Pretok   m3/s 4,65 0,0625   0,325 
Temperatura vode   oC 15,8 14,5   14 
pH     7,7 8,1   7,9 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 475 190   182 
Suspendiran material   mg/L 10 3,8   3,9 
Klorid   mg/L 41 23   20 
Sulfat   mg/L 25 9,9   13 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,7 0,8   0,8 
p-Alkaliteta   mmol/L - -  - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 8,8 11,3   10,3 
Nasičenost s kisikom   % 91 113   102 
BPK5 O2 mg/L 2,1 1,2   1,5 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 12 11   9 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,085 0,010   0,078 
Nitrat N mg/L 3,39 2,26   2,01 
Nitrit  N mg/L 0,06 0,01   0,01 
Celotni fosfor P mg/L 0,11 0,06   0,06 
Orto fosfat P mg/L 0,049 0,010   0,010 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,76 3,11   2,91 
Organski dušik N mg/L 1,3 0,8   0,9 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - -   - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 2,9 3,8   2,6 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,931 0,469   0,409 
Bor - filt B µg/L 49,3 6,17   6,07 
Kobalt - filt Co µg/L 0,229 0,143   0,381 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3   <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,134 <0,1   <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 <0,18   <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024   <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 1,67 <1,2   <1,2 
Baker - filt Cu µg/L 0,736 1,22   0,998 
Krom - filt Cr µg/L <0,2 0,239   0,243 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 0,102   <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,42 2,17   3,23 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01   <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -  - 
AOX Cl µg/L - -  - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

16.04.2018 16.04.2018 - 16.04.2018 
Pesticidi, vsota   µg/L - -  - 
Atrazin   µg/L - <0,01  - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01  - 
Klorpirifos etil   µg/L - <0,009  - 
Simazin   µg/L - <0,01  - 
Trifluralin   µg/L - <0,009  - 
S-metolaklor   µg/L -    - 
Terbutilazin   µg/L - <0,01  - 
Metolaklor   µg/L - <0,01  - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01  - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01  - 
Propazin   µg/L - <0,01  - 
Prometrin   µg/L - <0,01  - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01  - 
Terbutrin   µg/L - <0,01  - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01  - 
Alaklor   µg/L - <0,01 - - 
Diklorvos   µg/L - <0,003 - - 
Bifenoks   µg/L - <0,01 - - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025 - - 
Kvinoksifen   µg/L  <0,01   
Aklonifen   µg/L - <0,02 - - 
Cipermetrin  µg/L - <0,0002 - - 
Dikofol   µg/L - <0,001 - - 
Heptaklor   µg/L - <0,00005 - - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Acenaftilen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Acenaften  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoren  µg/L <0,006 <0,006   <0,006 
Fenantren  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Antracen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
Piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Krizen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(b)fluoranten  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Benzo(k)fluoranten  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)piren*  µg/L <0,00017 <0,00017   <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen  µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
Indeno(1,2,3-c,d)piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 

BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)   µg/L - <0,00005  - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

16.04.2018 16.04.2018 - 16.04.2018 
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)   µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)   µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)   µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)   µg/L - <0,00005  - 
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)   µg/L - 0,00007  - 
Vsota BDE   µg/L - 0,00007  - 
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)   µg/L - 0,00014  - 

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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SKUPNO VZORČENJE: Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija in Madžarska)  
V tabeli so prikazane povprečne vrednosti slovenskega in madžarskega rezultata oziroma oba 
rezultata, če se dobljeni vrednosti analiz razlikujeta za več kot 30% 
Vzorčenje: 29.05.2018                                                                                                            Tabela 1/30 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 
POVPREČJE 

SPLOŠNI PARAMETRI 
Temperatura zraka   oC 25,6 28,5 25,0 28,8 
Pretok   m3/s 5,6 0,2 - 0,14 
Temperatura vode   oC 21,6 22,8 19,0 20,5 
pH     7,7 7,9 7,2 7,6 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 504 214 237 220 
Suspendiran material   mg/L 42 / 31* 11 / 5,7* 44 / 25* 24 / 16* 
Klorid   mg/L 42 27 20 24 
Sulfat   mg/L 27 9 11 10 
m-Alkaliteta   mekv/L 3 1,0 1,9 / 1,1* 1,6 / 1,1* 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,2 9,4 6,7 7,8 
Nasičenost s kisikom   % 83 107 76 89 
BPK5 O2 mg/L <0,8 / 1,7* <0,8 / 1* 2,25 / 1,3* 5,45 / 2,7* 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15,3 13 14,4 / 11* 13,5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,14 / 0,043* 0,187 / 0,01* 0,319 / 0,148* 0,443 / 0,272* 
Nitrat N mg/L 3,8 2,14 / 3,61*  1,84 / 2,94* 1,33 / 2,485* 
Nitrit  N mg/L 0,06 0,015 0,059 0,050 
Celotni fosfor P mg/L 0,27 / 0,39* 0,095 0,15 / 0,35* 0,17 / 0,78* 
Orto fosfat P mg/L 0,119 0,043 / 0,021* 0,087 / 0,049* 0,077 / 0,059* 
Skupni dušik (TN) N mg/L 5,560 4,010 3,96 3,550 
Organski dušik N mg/L 1,2 <5 1,0 1,0 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L -  -  -   - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,9 3,9 3,4 3,7 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
AOX Cl µg/L - - - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L 0,011 <0,01 0,02 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Simazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
S-metolaklor   µg/L         
Terbutilazin   µg/L 0,42 0,31 0,254 0,10 
Metolaklor   µg/L 0,584 0,62 0,155 0,268 
Desetil-atrazin   µg/L <0,01 / 0,012* <0,01 / 0,01* <0,01 / 0,015* <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 
POVPREČJE 

Propazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,05 / 0,033* 0,07 0,033 / 0,018* 0,044 / 0,019* 
Terbutrin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 0,013 / <0,01* 0,01 / <0,01* 0,01 / <0,01* 
Alaklor   µg/L     

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 1,1 <2 / 0,58* 1,0 <2 / 0,669* 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,1 / <0,024* <0,1 / <0,024* <0,1 / <0,024* <0,1 / 0,026* 
Cink - filt Zn µg/L 6,1 / 4,63* <2 / 8,43* 5,2 / 1,76* 3,6 / 8,15* 
Baker - filt Cu µg/L 1,8 / 1,1* 1,7 1,3 2,0 
Krom - filt Cr µg/L <1 / <0,2* <1 / 0,27* 0,5 <1 / 0,335* 
Svinec - filt Pb µg/L <1 / 0,165* <1 / 0,2* <1 / 0,267* <1 / 0,25* 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 / 1,32* <1 / 1,99* 1,9 / 2,95* 3,23 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Bor - filt B µg/L 53,8 8,5 5,3 8,5 
Kobalt - filt Co µg/L 0,21 0,12 0,7 0,41 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,17 0,1 0,21 <0,1 
Selen - filt Se µg/L 0,19 <0,18 0,51 <0,18 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,008 / <0,005* 0,006 / <0,005* 0,011 / <0,005* 0,007 / <0,005* 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,004 0,003 0,006 0,005 
Acenaftilen  µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Acenaften  µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Fluoren  µg/L <0,006 <0,006 <0,006 <0,006 
Fenantren  µg/L <0,005 0,007 / <0,005* <0,005 <0,005 
Antracen  µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 0,003 / <0,003*  <0,003* 0,001 / 0,005* 
Piren  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 0,001 / 0,007* 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Krizen  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Benzo-b-fluorantén  µg/L <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 
Benzo-k-fluorantén  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0002 0,0004 0,0006 0,0002 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 
Benzo-a-pirén*  µg/L 0,00009 <0,0001 0,0002 / <0,00017* 0,00009 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
Vsota PAH  µg/L 0,0216 0,0239 0,0306 0,0204 

SLO in HU rezultati podani do LOQ. 
Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
V primeru, da je eden od rezultatov podan do LOQ, Slovenija povprečje izračuna z LOQ/2. 
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Rezultate ima samo SLO laboratorij 
Rezultate ima samo Madžarski laboratorij. 
 
Slovenija je analizirala še pesticide in bromirane difeniletre: 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 
PESTICIDI 

Alaklor   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Diklorvos   µg/L <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Cipermetrin  µg/L - <0,0002 - - 
Dikofol   µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Heptaklor   µg/L - <0,00005 - - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,00005 - - 

BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)   µg/L - <0,00005 - - 
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)   µg/L - <0,00005 - - 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 13.06.2018                                                                                                            Tabela 1/31 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.06.2018 13.06.2018 13.06.2018 13.06.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 21,9 21,5 21,1 23,3 
Pretok   m3/s - -   - 
Temperatura vode   oC 21,2 19,1 19,5 18,8 
pH     7,34 7,1 8,88 7,51 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 311 130 111 136 
Suspendiran material   mg/L 459 338 682 367 
Klorid   mg/L 25,4 12,4 6,2 11,2 
Sulfat   mg/L 13,0 5,1 <2 7,7 
m-Alkaliteta   mmol/L 1,8 0,6 0,6 0,8 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 3,89 5,97 4,45 6,26 
Nasičenost s kisikom   % 43,8 66,7 49,3 66,8 
BPK5 O2 mg/L 3 2,37 3,36 4,9 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 42,4 45,9 70,2 43,9 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,218 0,194 0,264 0,086 
Nitrat N mg/L 2,53 3,66 2,53 1,55 
Nitrit  N mg/L 0,09 0,051 0,047 0,027 
Celotni fosfor P mg/L 0,44 0,67 0,81 0,34 
Orto fosfat P mg/L 0,08 0,167 0,133 0,030 
Skupni dušik (TN)   mg/L     
Organski dušik   mg/L     
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L     
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L     

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 <2 <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 23,2 34,5 36,8 50,2 
Baker - filt Cu µg/L 6,8 6,8 7,1 6,7 
Krom - filt Cr µg/L 1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 <1 <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,1 2,4 1,2 3,9 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -     
AOX Cl µg/L - -     
Pesticidi, vsota   µg/L - -     
Atrazin   µg/L 0,010 <0,010 0,011 <0,010 
Klorfenvinfos   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Klorpirifos   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Simazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.06.2018 13.06.2018 13.06.2018 13.06.2018 
Trifluralin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L 1,813 0,504 0,734 0,521 
Metolaklor   µg/L 2,336 1,789 3,235 2,445 
Desetil-atrazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Propazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Prometrin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,366 0,130 0,200 0,149 
Terbutrin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Pendimetalin   µg/L 0,016 0,083 0,286 0,032 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,006 0,005 0,005 0,004 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,004 0,003 0,008 0,002 
Acenaftilen  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Acenaften  µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 
Fluoren  µg/L 0,002 0,003 0,002 0,001 
Fenantren  µg/L 0,004 0,005 0,004 0,006 
Antracen  µg/L 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Fluoranten  µg/L 0,001 0,002 0,002 0,002 
Piren  µg/L 0,001 0,001 0,001 0,001 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Krizen  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0002 0,0005 0,0006 0,0003 
Benzo-k-fluorantén  µg/L 0,0002 0,0004 0,0005 0,0002 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0004 0,0009 0,0011 0,0005 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0002 0,0003 0,0004 0,0002 
Benzo-a-pirén  µg/L 0,0002 0,0003 0,0005 0,0002 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0208 0,0215 0,0250 0,0179 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 27.06.2018                                                                                                            Tabela 1/32 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 21 19   15 
Pretok   m3/s 2,82 0,185 - 0,11 
Temperatura vode   oC 18,6 18   15,5 
pH     7,8 8,1   7,8 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 505 244   222 
Suspendiran material   mg/L 37 6,4   43 
Klorid   mg/L 44 33   28 
Sulfat   mg/L 30 10   9,8 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,9 1   1,1 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,9 9,7   8,6 
Nasičenost s kisikom   % 89 104   88 
BPK5 O2 mg/L 1,1 1,3   3,1 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 13 10   15 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,067 0,018   0,256 
Nitrat N mg/L 4,970 2,937   1,898 
Nitrit  N mg/L 0,06 0,01   0,05 
Celotni fosfor P mg/L 0,33 0,06   0,23 
Orto fosfat P mg/L 0,117 0,021   0,036 
Skupni dušik (TN) N mg/L 5,67 4,11   3,35 
Organski dušik N mg/L 0,7 1,2   1,4 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L         
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,6 4,7   3,8 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 1,15 0,547   0,838 
Bor - filt B µg/L 51,6 9,6   8,94 
Kobalt - filt Co µg/L 0,187 0,127   0,538 
Molibden - filt Mo µg/L 0,351 <0,3   <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,167 0,101   <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 <0,18   <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024   <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 2,37 <1,2   1,89 
Baker - filt Cu µg/L 0,785 1,53   1,15 
Krom - filt Cr µg/L 0,21 <0,2   0,34 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 <0,1   0,215 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,23 1,61   2,97 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01   <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L 0,012 <0,01 0,017 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,003 <0,009 <0,009 <0,009 
Simazin   µg/L <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,001 <0,009 <0,009 <0,009 
S-metolaklor   µg/L         
Terbutilazin   µg/L 0,13 0,093 0,079 0,075 
Metolaklor   µg/L 0,19 0,25 0,23 0,29 
Desetil-atrazin   µg/L <0,004 <0,01 <0,01 <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,007 <0,01 <0,01 <0,01 
Propazin   µg/L <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L 0,007 <0,01 <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,011 0,024 0,011 0,027 
Terbutrin   µg/L <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,002 <0,01 <0,01 <0,01 
Alaklor  µg/L <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 
Diklorvos  µg/L <0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 
Bifenoks  µg/L <0,004 <0,01 <0,01 <0,01 
Cibutrin  µg/L <0,001 <0,0025 <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen  µg/L <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 
Aklonifen  µg/L <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 
Cipermetrin  µg/L   <0,0002     
Dikofol  µg/L <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 
Heptaklor  µg/L   <0,00005     
cis-Heptaklorepoksid  µg/L   <0,00005     
trans-Heptaklorepoksid  µg/L   <0,00005     

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Acenaftilen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Acenaften  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoren  µg/L <0,006 <0,006   <0,006 
Fenantren  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Antracen  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
Piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Krizen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(b)fluoranten  µg/L <0,005 <0,005   <0,005 
Benzo(k)fluoranten  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Benzo(a)piren*  µg/L <0,00017 <0,00017   <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen  µg/L <0,003 <0,003   <0,003 
Indeno(1,2,3-c,d)piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 

BROMIRANI DIFENILETRI (BDE) 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 27.06.2018 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)  µg/L   <0,00005     
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)  µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)  µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)  µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)  µg/L   <0,00005     
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)  µg/L   <0,00005     
Vsota BDE  µg/L   0     
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)  µg/L   <0,00005     

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 09.07.2018                                                                                                            Tabela 1/33 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

09.07.2018 09.07.2018 09.07.2018 09.07.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 26,8 26,4 26,9 26,1 
Pretok   m3/s         
Temperatura vode   oC 21,7 22,7 18,4 18,3 
pH     7,84 8,56 7,23 7,53 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 461 237 245 196 
Suspendiran material   mg/L 36 17 27 42 
Klorid   mg/L 36,1 29,3 19,9 19,5 
Sulfat   mg/L 22,5 6,2 7,9 7,4 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,6 1,2 1,7 1,2 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 5,74 8,02 5,53 6,57 
Nasičenost s kisikom   % 63,7 90,3 55,2 70,2 
BPK5 O2 mg/L 1,65 <0,8 <0,8 0,81 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 14,9 9,4 10,7 9,9 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,09 0,039 0,303 0,179 
Nitrat N mg/L 3,1 1,27 1,6 0,82 
Nitrit  N mg/L 0,069 0,014 0,081 0,016 
Celotni fosfor P mg/L 0,31 0,06 0,21 0,08 
Orto fosfat P mg/L 0,163 0,037 0,163 0,060 
Skupni dušik (TN)   mg/L     
Organski dušik   mg/L     
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L     
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L     

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 <2 <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 35,9 <2 22,7 9,3 
Baker - filt Cu µg/L 1,2 1,2 1,6 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 <1 <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,3 1 1,8 1,5 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -     
AOX Cl µg/L - -     
Pesticidi, vsota   µg/L - -     
Atrazin   µg/L 0,010 <0,010 0,018 <0,010 
Klorfenvinfos   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Klorpirifos   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Simazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

09.07.2018 09.07.2018 09.07.2018 09.07.2018 
Trifluralin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L 0,067 0,074 0,054 0,085 
Metolaklor   µg/L 0,182 0,184 0,196 0,258 
Desetil-atrazin   µg/L 0,011 <0,010 0,010 <0,010 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Propazin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Prometrin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,028 0,026 0,026 0,030 
Terbutrin   µg/L <0,010 0,018 <0,010 <0,010 
Pendimetalin   µg/L <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L 0,010   0,005 0,017 
2-Metilnaftalin  µg/L 0,007   0,003 0,008 
Acenaftilen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Acenaften  µg/L 0,001   <0,001 <0,001 
Fluoren  µg/L 0,005   0,002 0,003 
Fenantren  µg/L 0,008   0,005 0,007 
Antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Fluoranten  µg/L 0,003   0,002 0,001 
Piren  µg/L 0,003   0,001 0,001 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Krizen  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo-b-fluorantén  µg/L 0,0002   0,0002 0,0001 
Benzo-k-fluorantén  µg/L 0,0002   0,0002 0,0001 
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L 0,0004   0,0004 0,0002 
Benzo-e-pirén  µg/L 0,0001   0,0001 <0,0001 
Benzo-a-pirén  µg/L 0,0001   0,0001 <0,0001 
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,001   <0,001 <0,001 
Vsota PAH  µg/L 0,0376   0,0186 0,0372 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 25.07.2018                                                                                                            Tabela 1/34 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 23 27   28 
Pretok   m3/s 3,65 0,124 - 0,09 
Temperatura vode   oC 20,9 22,3   21,1 
pH     8 7,9   7,6 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 420 235   208 
Suspendiran material   mg/L 27 12   39 
Klorid   mg/L 37 37   25 
Sulfat   mg/L 24 8,1   7,9 
m-Alkaliteta   mekv/L 2,3 1,2   1,2 
p-Alkaliteta   mmol/L -   - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,4 10,6   8,2 
Nasičenost s kisikom   % 84 114   95 
BPK5 O2 mg/L 1,5 1,1   1,5 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 12 6,5   <5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,070 0,014   0,124 
Nitrat N mg/L 2,711 0,700   1,107 
Nitrit  N mg/L 0,04 0,01   0,04 
Celotni fosfor P mg/L 0,23 0,05   0,07 
Orto fosfat P mg/L 0,130 0,024   0,026 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,04 1,51   1,64 
Organski dušik N mg/L 1,2 0,8   0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L         
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 7,5 4,4   4,4 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 1,57 0,836   1,08 
Bor - filt B µg/L 65 14,3   10,9 
Kobalt - filt Co µg/L 0,179 0,147   0,536 
Molibden - filt Mo µg/L 0,323 <0,3   <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,202 0,112   <0,1 
Selen - filt Se µg/L 0,191 <0,18   <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L 0,034 <0,024   <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 3,47 1,24   1,87 
Baker - filt Cu µg/L 2,14 1,66   1,12 
Krom - filt Cr µg/L 0,359 <0,2   0,346 
Svinec - filt Pb µg/L 0,148 <0,1   0,156 
Nikelj - filt Ni µg/L 1,61 1,43   2,63 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01   <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L <0,01 <0,01 0,012 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
Simazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,009 <0,009 <0,009 <0,009 
S-metolaklor   µg/L         
Terbutilazin   µg/L 0,032 0,047 0,047 0,041 
Metolaklor   µg/L 0,087 0,11 0,13 0,15 
Desetil-atrazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Propazin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L <0,01 0,01 0,013 <0,01 
Terbutrin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Alaklor   µg/L <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 
Diklorvos   µg/L <0,0006 <0,003 <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,004 <0,01 <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,001 <0,0025 <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,003 <0,01 <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 
Cipermetrin  µg/L -  <0,0002 -  -  
Dikofol  µg/L <0,0005 <0,001 <0,001 <0,001 
Heptaklor  µg/L -  <0,00005 -  -  
cis-Heptaklorepoksid  µg/L -  <0,00005 -  -  
trans-Heptaklorepoksid  µg/L -  <0,00005 -  -  

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Acenaftilen  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Acenaften  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Fluoren  µg/L <0,006 <0,006 -  <0,006 
Fenantren  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Antracen  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Fluoranten  µg/L <0,003 <0,003 -  <0,003 
Piren  µg/L <0,004 <0,004 -  <0,004 
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004 <0,004 -  <0,004 
Krizen  µg/L <0,004 <0,004 -  <0,004 
Benzo(b)fluoranten  µg/L <0,005 <0,005 -  <0,005 
Benzo(k)fluoranten  µg/L <0,004 <0,004 -  <0,004 
Benzo(a)piren*  µg/L <0,00017 <0,00017 -  <0,00017 
Benzo(g,h,i)perilen  µg/L <0,004 <0,004 -  <0,004 
Dibenzo(a,h)antracen  µg/L <0,003 <0,003 -  <0,003 
Indeno(1,2,3-c,d)piren  µg/L <0,004 <0,004   <0,004 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 25.07.2018 
2,4,4'-TriBDE (BDE-28)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4'-TetraBDE (BDE-47)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',6-PentaBDE (BDE-100)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5-PentaBDE (BDE-99)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5,6'-HexaBDE (BDE-154)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',4,4',5,5'-HexaBDE (BDE-153)  µg/L -  <0,00005 -  -  
2,2',3,4,4',5',6-HeptaBDE (BDE-183)  µg/L -  <0,00005 -  -  

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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SKUPNO VZORČENJE: Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija in Madžarska, 
povprečje oz. rezultat slovenskega in madžarskega laboratorija) 
Vzorčenje: 22.08.2018                                                                                                            Tabela 1/35 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

22.08.2018 - 22.08.2018 - 
POVPREČJE 

SPLOŠNI PARAMETRI 
Temperatura zraka   oC 25,6  28,2 / 21*  
Pretok   m3/s 1,2 suha struga - gradbena dela  
Temperatura vode   oC 21,8  19,2  
pH     7,9  7,6  
El. prevodnost 25°C   µS/cm 643  232  
Suspendiran material   mg/L 14*  14*  
Klorid   mg/L 62  22  
Sulfat   mg/L 28  9  
m-Alkaliteta   mekv/L 4  1  
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0  

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 6,2  4,89 / 8,2*  
Nasičenost s kisikom   % 72  54,1 / 90*  
BPK5 O2 mg/L <0,8 / 1,5*  <0,8 / 0,8*  
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 12,4  6  

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,031 / 0,048*  0,042  
Nitrat N mg/L 2,3  0,94 / 1,9*  
Nitrit  N mg/L 0,02  0,015 / 0,02*  
Celotni fosfor P mg/L <0,02 / 0,20*  <0,02 / 0,05*  
Orto fosfat P mg/L <0,02 / 0,127*  <0,02 / 0,018*  
Skupni dušik (TN) N mg/L 3,23  2,79  
Organski dušik N mg/L 0,8  1,1  
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 4,8   3,2   
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,3  2,6  

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L     
AOX Cl µg/L     
Pesticidi, vsota   µg/L     
Atrazin   µg/L <0,010  0,024 / 0,014*  
Klorfenvinfos   µg/L <0,010  <0,010  
Klorpirifos   µg/L <0,010  <0,010  
Simazin   µg/L <0,010  <0,010  
Trifluralin   µg/L <0,010  <0,010  
S-metolaklor   µg/L -  -  
Terbutilazin   µg/L 0,038  0,005  
Metolaklor   µg/L 0,027  0,022  
Desetil-atrazin   µg/L <0,010  0,014 / <0,01*  
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010  <0,010  
Propazin   µg/L <0,010  <0,010  
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

22.08.2018 - 22.08.2018 - 
POVPREČJE 

Prometrin   µg/L <0,010  <0,010  
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,017 / 0,005*  0,010 / <0,01*  
Terbutrin   µg/L <0,010  <0,010  
Pendimetalin   µg/L <0,010  <0,010  

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  <2 / 0,67*  
Bor - filt B µg/L 149  5,73  
Kobalt - filt Co µg/L 0,281  0,349  
Molibden - filt Mo µg/L 0,424  <0,3  
Antimon - filt Sb µg/L 0,197  0,152  
Selen - filt Se µg/L <0,18  0,373  
Kadmij - filt Cd µg/L <0,1 / <0,024*  <0,1 / <0,024*  
Cink - filt Zn µg/L 12,9 / 5,03*  32,3 / <1,2*   
Baker - filt Cu µg/L 1,9 /2,72*  1,4 / 0,843*  
Krom - filt Cr µg/L <1 / 0,264*  <1 / 0,322*  
Svinec - filt Pb µg/L <1 / 0,167*  <1 / <0,1*  
Nikelj - filt Ni µg/L 1,2 / 2*  1,7  
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02  

PAH – POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI 
Naftalen  µg/L 0,008 / 0,0025  0,006 / <0,005  
2-Metilnaftalin  µg/L 0,004  0,003  
Acenaftilen  µg/L <0,005  <0,005  
Acenaften  µg/L <0,005  <0,005  
Fluoren  µg/L <0,006  <0,006  
Fenantren  µg/L 0,007 / 0,0025  0,007 / <0,005  
Antracen  µg/L <0,005  <0,005  
Fluoranten  µg/L 0,002 / 0,0005  0,001 / <0,001  
Piren  µg/L <0,004  <0,004  
Benzo(a)antracen  µg/L <0,004  <0,004  
Krizen  µg/L <0,004  <0,004  
Benzo-b-fluorantén  µg/L <0,005  <0,005  
Benzo-k-fluorantén  µg/L <0,004  <0,004  
Benzo-b+k-fluorantén   µg/L <0,0001  <0,0001  
Benzo-e-pirén  µg/L <0,0001  <0,0001  
Benzo-a-pirén*  µg/L <0,00017  <0,00017  
Indeno(1,2,3-cd)pirén  µg/L <0,001  <0,001  
Dibenzo(a,h)antracén  µg/L <0,003  <0,003  
Benzo(g,h,i)perilén  µg/L <0,004  <0,004  
Vsota PAH  µg/L 0,025  0,022  
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Slovenija je analizirala še pesticide: 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA  

Ledava – 
Murska 
Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 29.05.2018 
PESTICIDI 

Alaklor   µg/L <0,01  <0,01  
Diklorvos   µg/L <0,003  <0,003  
Bifenoks   µg/L <0,01  <0,01  
Cibutrin   µg/L <0,0025  <0,0025  
Kvinoksifen   µg/L <0,01  <0,01  
Aklonifen   µg/L <0,02  <0,02  
Cipermetrin  µg/L -  -  
Dikofol   µg/L <0,001  <0,001  
Heptaklor   µg/L -  -  
cis-Heptaklorepoksid   µg/L -  -  
trans-Heptaklorepoksid   µg/L -  -  

SLO in HU rezultati podani do LOQ. 
Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
V primeru, da je eden od rezultatov podan do LOQ, Slovenija povprečje izračuna z LOQ/2. 
Rezultate ima samo SLO laboratorij 
 
Analiza SEDIMENTA: skupno vzorčenje Slovenija in Madžarska 
Vzorčenje: 22.08.2018                                                                                                              Tabela 2/1 

Parameter Izražen kot Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – Murska Šuma Velika Krka – Hodoš 

22.08.2018 gradbena dela 

POVPREČJE (sediment) 

Mineral oil (GC)  mg/kg <5 / 86* - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen As mg/kg - - 
Kadmij Cd mg/kg 0,88 / 0,4* - 
Cink Zn mg/kg 153 - 
Baker  Cu mg/kg 26,6 / 41* - 
Krom Cr mg/kg 61 - 
Svinec Pb mg/kg 88,0 / 23* - 
Nikelj Ni mg/kg 44 - 
Živo srebro Hg mg/kg 0,11 / 0,26* - 

Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 16.01.2017                                                                                                            Tabela 1/22 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

16.01.2017 16.01.2017 16.01.2017 16.01.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC -0,5 -3,9 -1,5 -6,5 
Pretok   m3/s - -   - 
Temperatura vode   oC 0,7 0,1 0,8 0,1 
pH     7,74 7,23 7,18 7,23 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 510 170 198 226 
Suspendiran material   mg/L 5 6 17 2 
Klorid   mg/L 57,8 29,5 24,3 34,3 
Sulfat   mg/L 28,5 <8,0 <8,0 9 
m-Alkaliteta   mmol/L 3,7 1 1,4 1,5 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 12,33 14,43 13,7 12,51 
Nasičenost s kisikom   % 85,8 98,8 95,6 85,6 
BPK5 O2 mg/L 5,1 6,23 5,72 4,96 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 9,7 8,8 6,5 8,5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,288 0,086 0,047 0,249 
Nitrat N mg/L 4,02 2,01 2,57 1,49 
Nitrit  N mg/L 0,036 0,017 0,012 0,018 
Celotni fosfor P mg/L 0,23 0,08 0,14 0,08 
Orto fosfat P mg/L 0,167 0,06 0,08 0,06 
Skupni dušik (TN)   mg/L 5,09 2,85 3,54 2,46 
Organski dušik   mg/L 0,75 0,74 0,91 0,7 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 3,1 3 3,1 3,1 
Razt. organski ogljik (DOC) C mg/L 2,6 2,7 1,9 2,7 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 <2 <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 4,6 <2 <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1 <1 <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 <1 <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 <1 <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 01.02.2017                                                                                                            Tabela 1/23 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC -1 -4 -1 -3 
Pretok   m3/s 1,3 0,024 - 0,05 
Temperatura vode   oC 2,2 0,5 1,3 0,3 
pH     7,6 7,3 7 7,1 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 626 190 219 230 
Suspendiran material   mg/L 4,3 <2 5,2 <2 
Klorid   mg/L 50 22 20 27 
Sulfat   mg/L 29 5,4 8,5 9 
m-Alkaliteta   mekv/L 4 0,7 1,1 1 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 8,5 9,7 9,1 8,1 
Nasičenost s kisikom   % 85 97 88 84 
BPK5 O2 mg/L 1,7 0,9 1 1,6 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 6 <5 <5 <5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,334 0,021 0,026 0,412 
Nitrat N mg/L 4,29 2,48 2,71 1,81 
Nitrit  N mg/L 0,036 0,008 0,007 0,013 
Celotni fosfor P mg/L 0,17 0,04 0,05 0,07 
Orto fosfat P mg/L 0,082 0,011 <0,01 0,012 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,74 2,89 3,11 2,01 
Organski dušik N mg/L <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Razt. organski ogljik (DOC) C mg/L 3 2 1,8 2 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,579 0,235 0,275 0,294 
Bor - filt B µg/L 93,5 5,04 <3 6,06 
Kobalt - filt Co µg/L 0,175 0,135 0,712 0,829 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,115 <0,1 <0,1 <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 <0,18 0,332 <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024 0,024 <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 4,26 <1,2 1,71 1,38 
Baker - filt Cu µg/L 0,412 0,66 0,382 0,372 
Krom - filt Cr µg/L <0,2 <0,2 0,3 0,227 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 0,172 <0,1 <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 0,755 1,13 2,52 2,36 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01 <0,01 0,012 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 
AOX Cl µg/L - - - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L - <0,02 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,02 - - 
Klorpirifos etil   µg/L - <0,009 - - 
Simazin   µg/L - <0,03 - - 
Trifluralin   µg/L - <0,009 - - 
S-metolaklor   µg/L - -  - - 
Terbutilazin   µg/L - <0,02 - - 
Metolaklor   µg/L - <0,05 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,05 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,05 - - 
Propazin   µg/L - <0,05 - - 
Prometrin   µg/L - <0,05 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,05 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,05 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,03 - - 
Alaklor   µg/L - <0,02 - - 
Aldrin   µg/L - <0,0012 - - 
DDT (p,p)   µg/L - <0,0027 - - 
DDT (o,p)   µg/L - <0,0011 - - 
DDE (p,p)   µg/L - <0,0009 - - 
DDD (o,p)   µg/L   <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L - <0,0011 - - 
Dieldrin   µg/L - <0,0015 - - 
Endrin   µg/L - <0,0016 - - 
Isodrin   µg/L - <0,001 - - 
Heptaklor   µg/L - <0,0027 - - 
cis-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
trans-Heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
alfa-HCH   µg/L - <0,0013 - - 
beta-HCH   µg/L - <0,0012 - - 
gama-HCH   µg/L - <0,0012 - - 
delta-HCH   µg/L - <0,0018 - - 
Pentaklorobenzen   µg/L - <0,0009 - - 
Heksaklorobenzen   µg/L - <0,001 - - 
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L - <0,0028 - - 
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L - <0,0074 - - 
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L - <0,0017 - - 
Heksaklorbutadien   µg/L - <0,0009 - - 
Endosulfan(alfa)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan(beta)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan sulfat   µg/L - <0,0014  - 
Diklorvos   µg/L - <0,003 - - 
Bifenoks   µg/L - <0,01 - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 01.02.2017 
Cibutrin   µg/L - <0,0025 - - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,02 - - 
Aklonifen   µg/L - <0,02 - - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L - 0,02 - - 
Acenaftilen   µg/L - <0,005 - - 
Acenaften   µg/L - <0,005 - - 
Fluoren   µg/L - <0,006 - - 
Fenantren   µg/L - 0,009 - - 
Antracen   µg/L - <0,005 - - 
Fluoranten   µg/L - <0,003 - - 
Piren   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)antracen   µg/L - <0,004 - - 
Krizen   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(b)fluoranten   µg/L - <0,005 - - 
Benzo(k)fluoranten   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)piren*   µg/L - <0,00017 - - 
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L - <0,004 - - 
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L - <0,003 - - 
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L - <0,004 - - 

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 13.02.2017                                                                                                            Tabela 1/24 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.02.2017 - 13.02.2017 13.02.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 3,9  3,0 1,2 
Pretok   m3/s -    - 
Temperatura vode   oC 6,0  2,7 2,2 
pH     7,62  7,29 7,34 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 395  221 163 
Suspendiran material   mg/L 36  25 46 
Klorid   mg/L 38,5  22,5 21,6 
Sulfat   mg/L 20,5  9,6 <8,0 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,4  1,3 0,7 
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 12,14  11,47 13,47 
Nasičenost s kisikom   % 97,4  84,3 97,7 
BPK5 O2 mg/L 6,39  2,45 4,92 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15,2  20 12 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,288  0,132 0,109 
Nitrat N mg/L 4,13  5,17 2,6 
Nitrit  N mg/L 0,042  0,023 0,012 
Celotni fosfor P mg/L 0,150  0,130 0,070 
Orto fosfat P mg/L 0,08  0,067 0,033 
Skupni dušik (TN)   mg/L 5,07  5,95 3,34 
Organski dušik   mg/L 0,61  0,62 0,62 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 4,8  5,7 3,9 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,4  5,3 3,3 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100  <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2  4,8 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1  <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1  <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1  <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1  <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02 <0,02 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 20.02.2017                                                                                                            Tabela 1/25 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 20.02.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC  -   
Pretok   m3/s  0,12   
Temperatura vode   oC  -   
pH      -   
El. prevodnost 25°C   µS/cm  -   
Suspendiran material   mg/L  -   
Klorid   mg/L  -   
Sulfat   mg/L  -   
m-Alkaliteta   mekv/L  -   
p-Alkaliteta   mmol/L  -   

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L     
Nasičenost s kisikom   %     
BPK5 O2 mg/L     
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L     

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L     
Nitrat N mg/L     
Nitrit  N mg/L     
Celotni fosfor P mg/L     
Orto fosfat P mg/L     
Skupni dušik (TN) N mg/L     
Organski dušik N mg/L     
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L     
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L     

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L  0,32   
Bor - filt B µg/L  4,6   
Kobalt - filt Co µg/L  0,25   
Molibden - filt Mo µg/L  <0,3   
Antimon - filt Sb µg/L  <0,1   
Selen - filt Se µg/L  <0,18   
Kadmij - filt Cd µg/L  <0,024   
Cink - filt Zn µg/L  1,58   
Baker - filt Cu µg/L  1,25   
Krom - filt Cr µg/L  0,228   
Svinec - filt Pb µg/L  0,11   
Nikelj - filt Ni µg/L  2,15   
Živo srebro - filt Hg µg/L  -   

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L  -   
AOX Cl µg/L  -   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 20.02.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L  -   
Atrazin   µg/L  <0,02   
Klorfenvinfos   µg/L  <0,02   
Klorpirifos   µg/L  <0,009   
Simazin   µg/L  <0,03   
Trifluralin   µg/L  <0,009   
S-metolaklor   µg/L  -    
Terbutilazin   µg/L  <0,02   
Metolaklor   µg/L  <0,05   
Desetil-atrazin   µg/L  <0,05   
Desizopropilatrazin   µg/L  <0,05   
Propazin   µg/L  <0,05   
Prometrin   µg/L  <0,05   
Desetil-Terbutilazin   µg/L  <0,05   
Terbutrin   µg/L  <0,05   
Pendimetalin   µg/L  <0,03   
Alaklor   µg/L  <0,02   
Aldrin   µg/L  <0,0012   
DDT (p,p)   µg/L  <0,0027   
DDT (o,p)   µg/L  <0,0011   
DDE (p,p)   µg/L  <0,0009   
DDD (o,p)   µg/L  <0,0014   
DDD (p,p)  µg/L  <0,0011   
Dieldrin   µg/L  <0,0015   
Endrin   µg/L  <0,0016   
Izodrin   µg/L  <0,001   
Heptaklor   µg/L  <0,0027   
cis-heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
trans-heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
alfa-HCH   µg/L  <0,0013   
beta-HCH   µg/L  <0,0012   
gama-HCH (Lindan)   µg/L  <0,0012   
delta-HCH   µg/L  <0,0018   
Pentaklorobenzen   µg/L  <0,0009   
Heksaklorbenzen   µg/L  <0,001   
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L  <0,0028   
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L  <0,0074   
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L  <0,0017   
Heksaklorbutadien   µg/L  <0,0009   
Endosulfan(alfa)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan(beta)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan sulfat  µg/L  <0,0014   
Diklorvos   µg/L  <0,003   
Bifenoks   µg/L  <0,01   
Cibutrin   µg/L  <0,0025   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 20.02.2017 - - 
Kvinoksifen   µg/L  <0,02   
Aklonifen   µg/L  <0,02   

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L   0,02   
Acenaftilen   µg/L   <0,005   
Acenaften   µg/L   <0,005   
Fluoren   µg/L   <0,006   
Fenantren   µg/L   0,009   
Antracen   µg/L   <0,005   
Fluoranten   µg/L   <0,003   
Piren   µg/L   <0,004   
Benzo(a)antracen   µg/L   <0,004   
Krizen   µg/L   <0,004   
Benzo(b)fluoranten   µg/L   <0,005   
Benzo(k)fluoranten   µg/L   <0,004   
Benzo(a)piren*   µg/L   <0,00017   
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L   <0,004   
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L   <0,003   
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L   <0,004   

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 13.03.2017                                                                                                            Tabela 1/26 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.03.2017 - 13.03.2017 13.03.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 11,0  9,4 7,1 
Pretok   m3/s -    - 
Temperatura vode   oC 6,8  7,1 3,8 
pH     7,81  7,43 7,73 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 424  192 165 
Suspendiran material   mg/L 13  13 7 
Klorid   mg/L 36,3  20,9 21,2 
Sulfat   mg/L 21,6  <8,0 <8,0 
m-Alkaliteta   mmol/L 3,1  1,3 1,3 
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 14,07  13,02 14,63 
Nasičenost s kisikom   % 115,2  107,5 110,8 
BPK5 O2 mg/L 3,84  4,99 6,93 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 9,4  8,6 7 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,078  0,124 0,054 
Nitrat N mg/L 2,91  1,96 1,44 
Nitrit  N mg/L 0,036  0,015 0,009 
Celotni fosfor P mg/L 0,120  0,120 0,070 
Orto fosfat P mg/L 0,107  0,103 0,053 
Skupni dušik (TN)   mg/L 4,21  2,68 2,22 
Organski dušik   mg/L 1,18  0,58 0,72 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 3,9  3,5 2,7 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,4  2,8 2,7 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100  <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2  <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1  <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1  <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1  <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1  <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02 <0,02 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 13.03.2017                                                                                                            Tabela 1/27 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 2 13 6 12 
Pretok   m3/s 2,3 0,11 - 0,13 
Temperatura vode   oC 6,9 10,6 6,2 9,4 
pH     8,1 8,4 7,4 7,8 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 506 145 222 184 
Suspendiran material   mg/L 3,4 <2 14 <1 
Klorid   mg/L 39 24 21 21 
Sulfat   mg/L 26 7,2 11 10 
m-Alkaliteta   mekv/L 3,3 0,6 1,2 0,7 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 11 11,5 11,2 12 
Nasičenost s kisikom   % 109 106 106 108 
BPK5 O2 mg/L 1,3 0,8 0,7 0,9 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 7 7 6 5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,077 0,021 0,179 0,047 
Nitrat N mg/L 3,39 2,10 2,10 1,69 
Nitrit  N mg/L 0,046 0,009 0,023 0,009 
Celotni fosfor P mg/L 0,20 0,06 0,09 0,04 
Orto fosfat P mg/L 0,068 0,014 0,029 0,016 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,05 2,41 2,52 1,71 
Organski dušik N mg/L 0,6 <0,5 <0,5 <0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,1 2,7 2,8 2,4 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L - 0,333 - - 
Bor - filt B µg/L - 4,51 - - 
Kobalt - filt Co µg/L - 0,118 - - 
Molibden - filt Mo µg/L - <0,3 - - 
Antimon - filt Sb µg/L - <0,1 - - 
Selen - filt Se µg/L - <0,18 - - 
Kadmij - filt Cd µg/L - <0,024 - - 
Cink - filt Zn µg/L - <1,2 - - 
Baker - filt Cu µg/L - 0,932 - - 
Krom - filt Cr µg/L - <0,2 - - 
Svinec - filt Pb µg/L - <0,1 - - 
Nikelj - filt Ni µg/L - 1,28 - - 
Živo srebro - filt Hg µg/L - -  - - 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 
Atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01 - - 
Klorpirifos   µg/L - <0,009 - - 
Simazin   µg/L - <0,01 - - 
Trifluralin   µg/L - <0,009 - - 
S-metolaklor   µg/L - -  - - 
Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Metolaklor   µg/L - 0,013 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01 - - 
Propazin   µg/L - <0,01 - - 
Prometrin   µg/L - <0,01 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,01 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01 - - 
Alaklor   µg/L - <0,01 - - 
Aldrin   µg/L - <0,0012 - - 
DDT (p,p)   µg/L - <0,0027 - - 
DDT (o,p)   µg/L - <0,0011 - - 
DDE (p,p)   µg/L - <0,0009 - - 
DDD (o,p)  µg/L - <0,0014  - 
DDD (p,p)   µg/L - <0,0011 - - 
Dieldrin   µg/L - <0,0015 - - 
Endrin   µg/L - <0,0016 - - 
Izodrin   µg/L - <0,001 - - 
Heptaklor   µg/L - <0,0027 - - 
cis-heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
trans-heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
alfa-HCH   µg/L - <0,0013 - - 
beta-HCH   µg/L - <0,0012 - - 
gama-HCH (Lindan)   µg/L - <0,0012 - - 
delta-HCH   µg/L - <0,0018 - - 
Pentaklorobenzen   µg/L - <0,0009 - - 
Heksaklorbenzen   µg/L - <0,001 - - 
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L - <0,0028 - - 
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L - <0,0074 - - 
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L - <0,0017 - - 
Heksaklorbutadien   µg/L - <0,0009 - - 
Endosulfan(alfa)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan(beta)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan sulfat  µg/L - <0,0014  - 
Diklorvos   µg/L - <0,003 - - 
Bifenoks   µg/L - <0,01 - - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025 - - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,01 - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 13.03.2017 
Aklonifen   µg/L - <0,02 - - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen  µg/L - 0,013 - - 
Acenaftilen  µg/L - <0,005 - - 
Acenaften  µg/L - <0,005 - - 
Fluoren  µg/L - <0,006 - - 
Fenantren  µg/L - 0,007 - - 
Antracen  µg/L - <0,005 - - 
Fluoranten  µg/L - <0,003 - - 
Piren  µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)antracen  µg/L - <0,004 - - 
Krizen  µg/L - <0,004 - - 
Benzo(b)fluoranten  µg/L - <0,005 - - 
Benzo(k)fluoranten  µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)piren*  µg/L - <0,00017 - - 
Benzo(g,h,i)perilen  µg/L - <0,004 - - 
Dibenzo(a,h)antracen  µg/L - <0,003 - - 
Indeno(1,2,3-c,d)piren  µg/L - <0,004 - - 

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 03.04.2017                                                                                                            Tabela 1/28 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 03.04.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC  -   
Pretok   m3/s  0,115   
Temperatura vode   oC  -   
pH      -   
El. prevodnost 25°C   µS/cm  -   
Suspendiran material   mg/L  -   
Klorid   mg/L  -   
Sulfat   mg/L  -   
m-Alkaliteta   mekv/L  -   
p-Alkaliteta   mmol/L  -   

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L  -   
Nasičenost s kisikom   %  -   
BPK5 O2 mg/L  -   
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L  -   

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L  -   
Nitrat N mg/L  -   
Nitrit  N mg/L  -   
Celotni fosfor P mg/L  -   
Orto fosfat P mg/L  -   
Skupni dušik (TN) N mg/L  -   
Organski dušik N mg/L  -   
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -   
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  -   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L  0,388   
Bor - filt B µg/L  5,17   
Kobalt - filt Co µg/L  0,139   
Molibden - filt Mo µg/L  <0,3   
Antimon - filt Sb µg/L  <0,1   
Selen - filt Se µg/L  <0,18   
Kadmij - filt Cd µg/L  <0,024   
Cink - filt Zn µg/L  <1,2   
Baker - filt Cu µg/L  0,945   
Krom - filt Cr µg/L  <0,2   
Svinec - filt Pb µg/L  0,132   
Nikelj - filt Ni µg/L  1,11   
Živo srebro - filt Hg µg/L  -   

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L  -   
AOX Cl µg/L  -   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 03.04.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L  -   
Atrazin   µg/L  <0,01   
Klorfenvinfos   µg/L  <0,01   
Klorpirifos etil   µg/L  <0,009   
Simazin   µg/L  <0,01   
Trifluralin   µg/L  <0,009   
S-metolaklor   µg/L  -    
Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Metolaklor   µg/L  <0,01   
Desetil-atrazin   µg/L  <0,01   
Desizopropilatrazin   µg/L  <0,01   
Propazin   µg/L  <0,01   
Prometrin   µg/L  <0,01   
Desetil-Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Terbutrin   µg/L  <0,01   
Pendimetalin   µg/L  <0,01   
Alaklor   µg/L  <0,01   
Aldrin   µg/L  <0,0012   
DDT (p,p)   µg/L  <0,0027   
DDT (o,p)   µg/L  <0,0011   
DDE (p,p)   µg/L  <0,0009   
DDD (o,p)    <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L  <0,0011   
Dieldrin   µg/L  <0,0015   
Endrin   µg/L  <0,0016   
Isodrin   µg/L  <0,001   
Heptaklor   µg/L  <0,0027   
cis-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
trans-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
alfa-HCH   µg/L  <0,0013   
beta-HCH   µg/L  <0,0012   
gama-HCH   µg/L  <0,0012   
delta-HCH   µg/L  <0,0018   
Pentaklorobenzen   µg/L  <0,0009   
Heksaklorobenzen   µg/L  <0,001   
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L  <0,0028   
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L  <0,0074   
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L  <0,0017   
Heksaklorbutadien   µg/L  <0,0009   
Endosulfan(alfa)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan(beta)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan sulfat    <0,0014   
Diklorvos   µg/L  <0,003   
Bifenoks   µg/L  <0,01   
Cibutrin   µg/L  <0,0025   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 03.04.2017 - - 
Kvinoksifen   µg/L  <0,01   
Aklonifen   µg/L  <0,02   

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L  <0,005   
Acenaftilen   µg/L  <0,005   
Acenaften   µg/L  <0,005   
Fluoren   µg/L  <0,006   
Fenantren   µg/L  <0,005   
Antracen   µg/L  <0,005   
Fluoranten   µg/L  <0,003   
Piren   µg/L  <0,004   
Benzo(a)antracen   µg/L  <0,004   
Krizen   µg/L  <0,004   
Benzo(b)fluoranten   µg/L  <0,005   
Benzo(k)fluoranten   µg/L  <0,004   
Benzo(a)piren*   µg/L  <0,00017   
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L  <0,004   
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L  <0,003   
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L  <0,004   

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 10.04.2017                                                                                                            Tabela 1/29 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

10.04.2017 - 10.04.2017 10.04.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 22,0  22,0 15,0 
Pretok   m3/s -    - 
Temperatura vode   oC 16,2  14,5 11,4 
pH     8,2  7,47 7,97 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 517  221 196 
Suspendiran material   mg/L 4  21 2 
Klorid   mg/L 39,4  19,3 21,5 
Sulfat   mg/L 22,1  <8,0 <8,0 
m-Alkaliteta   mmol/L 3,4  1,5 1,1 
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 8,95  6,01 6,98 
Nasičenost s kisikom   % 91,6  59,2 64 
BPK5 O2 mg/L 1,87  1,75 0,92 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 11,6  8,6 6,9 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,062  0,062 0,109 
Nitrat N mg/L 2,94  1,98 1,44 
Nitrit  N mg/L 0,038  0,018 0,023 
Celotni fosfor P mg/L 0,200  0,160 0,120 
Orto fosfat P mg/L 0,133  0,087 0,050 
Skupni dušik (TN)   mg/L 4  2,4 1,71 
Organski dušik   mg/L 0,96  0,34 0,14 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 2,1  3,6 3,2 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 3,4  2,7 2,7 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  2,4 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100  <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2  <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1  <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1  <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1  <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1  <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02 <0,02 
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SKUPNO VZORČENJE: Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija in Madžarska)  
V tabeli so prikazane povprečne vrednosti slovenskega in madžarskega rezultata oziroma oba 
rezultata, če se dobljeni vrednosti analiz razlikujeta za več kot 30% 
Vzorčenje: 23.05.2017                                                                                                            Tabela 1/30 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

23.05.2017 - 23.05.2017 23.05.2017 
POVPREČJE 

SPLOŠNI PARAMETRI 
Temperatura zraka   oC 20,0 - 20,0 22,2 
Pretok   m3/s 1,7 dry bed  - 0,05 
Temperatura vode   oC 19,2 - 18,5 18,3 
pH     7,9 - 7,4 7,4 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 541 - 233 219 
Suspendiran material   mg/L 23 / 14* - 13 8 / 5,6* 
Klorid   mg/L 42 - 22 23 
Sulfat   mg/L 31 - 6 5 
m-Alkaliteta   mekv/L 3 - 1,5 1,4 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 - 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,3 - 6,8 6,3 
Nasičenost s kisikom   % 78 - 68 66 
BPK5 O2 mg/L 1,7 - 1,0 1,3 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 18,9 / 12* - 11 10,6 / 5* 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,093 / 0,062* - 0,16 0,24 
Nitrat N mg/L 3,0 - 2,0 1,3 
Nitrit  N mg/L 0,059 - 0,096 0,053 
Celotni fosfor P mg/L 0,344 - 0,160 0,170 
Orto fosfat P mg/L 0,158 - 0,063 / 0,039* 0,058 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,030 - 2,84 1,79 / 2,75* 
Organski dušik N mg/L 0,09 / 1,8* - 0,08 / 1,2* 0,03 / 1,5* 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 6,5 - 4,7 4,6 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 5,4 / 4* - 3,9 / 2,7* 4,5 / 2,7* 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
AOX Cl µg/L - - - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L <0,01 - 0,03 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Simazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L 0,07 - 0,02 / 0,012* 0,03 
Metolaklor   µg/L 0,361 / 0,26* - 0,079 / 0,034* 0,173 / 0,13 
Desetil-atrazin   µg/L 0,014 / <0,01* - 0,02 / <0,01* <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

23.05.2017 - 23.05.2017 23.05.2017 
POVPREČJE 

Propazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,016 / <0,01* - <0,01 0,01 
Terbutrin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Alaklor   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 1,2 - 1,0 0,9 
Bor - filt B µg/L 64,5 - 4,3 9,3 
Kobalt - filt Co µg/L 0,22 - 0,7 0,65 
Molibden - filt Mo µg/L 0,3 - <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,2 - <0,1 <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 - 0,3 <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,1 - <0,1 <0,1 
Cink - filt Zn µg/L <2 / 11,8* - <2 1 
Baker - filt Cu µg/L 0,6 - 0,5 0,6 
Krom - filt Cr µg/L 0,3 - 0,4 0,4 
Svinec - filt Pb µg/L 0,4 - 0,3 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L 0,7 - <1 / 2,24* <1 / 2,32* 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 

SLO in HU rezultati podani do LOQ. 
Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
V primeru, da je eden od rezultatov podan do LOQ, Slovenija povprečje izračuna z LOQ/2. 

Rezultate ima samo SLO laboratorij 
 
Slovenija je analizirala še organoklorne pesticide: 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski potok 
Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

23.05.2017 - 23.05.2017 23.05.2017 
Diklorvos   µg/L <0,003 - <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,0025 - <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 12.06.2017                                                                                                            Tabela 1/31 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.06.2017 - 12.06.2017 12.06.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 32,1  30,1 25,4 
Pretok   m3/s -      
Temperatura vode   oC 22,9  18,8 17,0 
pH     7,81  7,32 7,51 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 579  226 213 
Suspendiran material   mg/L 7  14 22 
Klorid   mg/L 46,9  22,5 22,2 
Sulfat   mg/L 38,4  <8,0 <8,0 
m-Alkaliteta   mmol/L 3,7  1,3 1,4 
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 5,93  6,26 5,21 
Nasičenost s kisikom   % 69,6  67,7 54,2 
BPK5 O2 mg/L 1,14  2,26 <0,8 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 13,6  7,8 10,9 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,062  0,07 0,109 
Nitrat N mg/L 2,21  1,72 1,06 
Nitrit  N mg/L 0,037  0,047 0,044 
Celotni fosfor P mg/L 240  150 190 
Orto fosfat P mg/L 187  87 80 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,38  2,19 1,78 
Organski dušik   mg/L 1,07  0,35 0,56 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 5,6  3,1 4,3 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,5  2,8 3,9 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100  <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2  <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1  <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1  <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1  <1 3,6 
Nikelj - filt Ni µg/L <1  <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L -  - - 
AOX Cl µg/L -  - - 
Pesticidi, vsota   µg/L -  - - 
Atrazin   µg/L 0,012  0,012 <0,010 
Klorfenvinfos   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Klorpirifos   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Simazin   µg/L 0,370  <0,010 <0,010 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

12.06.2017 - 12.06.2017 12.06.2017 
Trifluralin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
S-metolaklor   µg/L -   -  -  
Terbutilazin   µg/L 0,196  0,196 0,263 
Metolaklor   µg/L 0,370  0,370 1,429 
Desetil-atrazin   µg/L 0,018  0,018 <0,010 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Propazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Prometrin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,051  0,051 0,085 
Terbutrin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Pendimetalin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 13.06.2017                                                                                                            Tabela 1/32 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.06.2017 13.06.2017 13.06.2017 13.06.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC - - - - 
Pretok   m3/s 1,2 suha struga - 0,05 
Temperatura vode   oC - - - - 
pH     - - - - 
El. prevodnost 25°C   µS/cm - - - - 
Suspendiran material   mg/L - - - - 
Klorid   mg/L - - - - 
Sulfat   mg/L - - - - 
m-Alkaliteta   mekv/L - - - - 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L - - - - 
Nasičenost s kisikom   % - - - - 
BPK5 O2 mg/L - - - - 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L - - - - 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L - - - - 
Nitrat N mg/L - - - - 
Nitrit  N mg/L - - - - 
Celotni fosfor P mg/L - - - - 
Orto fosfat P mg/L - - - - 
Skupni dušik (TN) N mg/L - - - - 
Organski dušik N mg/L - - - - 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L - - - - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L - - - - 
Bor - filt B µg/L - - - - 
Kobalt - filt Co µg/L - - - - 
Molibden - filt Mo µg/L - - - - 
Antimon - filt Sb µg/L - - - - 
Selen - filt Se µg/L - - - - 
Kadmij - filt Cd µg/L - - - - 
Cink - filt Zn µg/L - - - - 
Baker - filt Cu µg/L - - - - 
Krom - filt Cr µg/L - - - - 
Svinec - filt Pb µg/L - - - - 
Nikelj - filt Ni µg/L - - - - 
Živo srebro - filt Hg µg/L - - - - 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.06.2017 13.06.2017 13.06.2017 13.06.2017 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L 0,01 - 0,029 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,009 - <0,009 <0,009 
Simazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,009 - <0,009 <0,009 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L 0,13 - 0,06 0,16 
Metolaklor   µg/L 0,16 - 0,23 0,6 
Desetil-atrazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Propazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L <0,01 - <0,01 0,011 
Desetil-Terbutilazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Terbutrin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Alaklor   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Diklorvos   µg/L <0,003 - <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,0025 - <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 

SLO  rezultati podani do LOQ. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 10.07.2017                                                                                                            Tabela 1/33 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

10.07.2017 - 10.07.2017 10.07.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 33,4 - 32,1 26,7 
Pretok   m3/s - suha struga   - 
Temperatura vode   oC 26,5 - 22,9 20,9 
pH     7,32 - 7,09 7,98 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 503 - 159 221 
Suspendiran material   mg/L 19 - 40 113 
Klorid   mg/L 40,7 - 11,5 23,4 
Sulfat   mg/L 36,3 - <8,0 <8,0 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,90 - 1,20 1,20 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 - 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 2,66 - 2,13 3,96 
Nasičenost s kisikom   % 33,5 - 25,0 44,7 
BPK5 O2 mg/L <0,8 - 1,88 2,34 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 20,5 - 31,1 19,1 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,120 - 0,296 0,047 
Nitrat N mg/L 2,25 - 1,00 0,90 
Nitrit  N mg/L 0,054 - 0,129 0,045 
Celotni fosfor P mg/L 0,310 - 0,510 0,370 
Orto fosfat P mg/L 0,215 - 0,230 0,055 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,15 - 1,95 1,44 
Organski dušik   mg/L 0,73 - 0,53 0,45 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L 7,3 - 9,1 6,3 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 7,1 - 8,4 4,8 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 - <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 - <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2 - <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1 - <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1 - <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 - <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 - <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -     
AOX Cl µg/L - -     
Pesticidi, vsota   µg/L - -     
Atrazin   µg/L <0,010 - 0,012 <0,010 
Klorfenvinfos   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Klorpirifos   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Simazin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

10.07.2017 - 10.07.2017 10.07.2017 
Trifluralin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
S-metolaklor   µg/L   -     
Terbutilazin   µg/L 0,225 - 0,517 0,149 
Metolaklor   µg/L 0,929 - 2,48 0,822 
Desetil-atrazin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Propazin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Prometrin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Desetil-Terbutilazin   µg/L 0,075 - 0,245 0,061 
Terbutrin   µg/L <0,010 - <0,010 <0,010 
Pendimetalin   µg/L <0,010 - <0,010 0,036 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 19.07.2017                                                                                                            Tabela 1/34 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 26 -  23 21 
Pretok   m3/s 0,7 suha struga - 0,025 
Temperatura vode   oC 22,7 -  19,3 18 
pH     7,8 -  7,3 7,4 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 565 -  219 237 
Suspendiran material   mg/L 4,9 -  15 19 
Klorid   mg/L 50 -  23 22 
Sulfat   mg/L 28 -  7,8 6,5 
m-Alkaliteta   mekv/L 3,5 -  1,3 1,2 
p-Alkaliteta   mmol/L - -  - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 6,7 -  7,2 7,1 
Nasičenost s kisikom   % 79 -  80 76 
BPK5 O2 mg/L 1,4 -  1,3 1,6 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 19 -  13 12 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,035 -  0,066 0,155 
Nitrat N mg/L 1,90 -  1,40 1,69 
Nitrit  N mg/L 0,006 -  0,033 0,027 
Celotni fosfor P mg/L 0,15 -  0,27 0,26 
Orto fosfat P mg/L 0,130 -  0,046 0,098 
Skupni dušik (TN) N mg/L 3 -  2 2,9 
Organski dušik N mg/L 1,1 -  0,6 1,2 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - -  - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 7,6 -  3,8 3,8 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L - - - <1 
Bor - filt B µg/L - - - 12 
Kobalt - filt Co µg/L - - - 0,39 
Molibden - filt Mo µg/L - - - <1 
Antimon - filt Sb µg/L - - - <0,5 
Selen - filt Se µg/L - - - <1 
Kadmij - filt Cd µg/L - - - <0,01 
Cink - filt Zn µg/L - - - 15 
Baker - filt Cu µg/L - - - 1,4 
Krom - filt Cr µg/L - - - <1 
Svinec - filt Pb µg/L - - - <0,3 
Nikelj - filt Ni µg/L - - - 1,2 
Živo srebro - filt Hg µg/L - - - <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 19.07.2017 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L 0,011 -  0,029 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,009 -  <0,009 <0,009 
Simazin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,009 -  <0,009 <0,009 
S-metolaklor   µg/L - -  - - 
Terbutilazin   µg/L 0,19 -  0,13 0,071 
Metolaklor   µg/L 0,38 -  0,49 0,38 
Desetil-atrazin   µg/L <0,01 -  0,012 <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Propazin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Prometrin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Terbutrin   µg/L 0,014 -  <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Alaklor   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Diklorvos   µg/L <0,003 -  <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,0025 -  <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,01 -  <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,02 -  <0,02 <0,02 

SLO  rezultati podani do LOQ. 
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SKUPNO VZORČENJE: Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija in Madžarska, 
povprečje oz. rezultat slovenskega in madžarskega laboratorija) 
Vzorčenje: 08.08.2017                                                                                                            Tabela 1/35 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

08.08.2017 08.08.2017 08.08.2017 08.08.2017 
POVPREČJE 

SPLOŠNI PARAMETRI 
Temperatura zraka   oC 22,2 - 18,9 22,4 
Pretok   m3/s 0,7 suha struga  0,011 0,03 
Temperatura vode   oC 20,0 - 19,8 19,8 
pH     7,6 - 7,2 7,5 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 541 - 244 261 
Suspendiran material   mg/L 12 / <2* - 14 / 10* 19 
Klorid   mg/L 48 - 17 25 
Sulfat   mg/L 26 - 6 5 
m-Alkaliteta   mekv/L 3 - 1,9 1,8 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 - 0 - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 5,6 - 3,5 5,8 
Nasičenost s kisikom   % 64 - 36 65 
BPK5 O2 mg/L 0,9 - <0,8 / 2* 0,97 / 1,8* 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 13,4 / 9* - 13 11 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,02 - 0,05 0,062 / 0,101* 
Nitrat N mg/L 1,9 - 0,2 2,3 
Nitrit  N mg/L 0,016 - 0,008 0,030 
Celotni fosfor P mg/L 0,225 - 0,185 0,31 / 0,23* 
Orto fosfat P mg/L 0,193 - 0,12 / 0,078* 0,203 / 0,15* 
Skupni dušik (TN) N mg/L 2,46 / 4* - 0,92 2,61 / 4* 
Organski dušik N mg/L 0,72 / 1,9* - 0,61 0,43 / 1,6* 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,6 - 4,8 3,8 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
AOX Cl µg/L - - - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L <0,01 - 0,017 <0,01 
Klorfenvinfos   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Klorpirifos   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Simazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Trifluralin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
S-metolaklor   µg/L -  - -  -  
Terbutilazin   µg/L 0,026 / 0,013* - 0,023 / 0,017* 0,02 
Metolaklor   µg/L 0,019 / <0,01* - 0,03 / 0,023* 0,14 
Desetil-atrazin   µg/L 0,013 / <0,01* - 0,023 / <0,01* <0,01 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Propazin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

08.08.2017 08.08.2017 08.08.2017 08.08.2017 
POVPREČJE 

Prometrin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Desetil-Terbutilazin   µg/L <0,01 - 0,017 / <0,01* <0,01 
Terbutrin   µg/L 0,012 - <0,01 <0,01 
Pendimetalin   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Alaklor  µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Diklorvos   µg/L <0,003 - <0,003 <0,003 
Bifenoks   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Cibutrin   µg/L <0,0025 - <0,0025 <0,0025 
Kvinoksifen   µg/L <0,01 - <0,01 <0,01 
Aklonifen   µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 1,5 - 2,7 1,0 
Bor - filt B µg/L 85,9 - 7 14 
Kobalt - filt Co µg/L 0,21 - 0,39 0,49 
Molibden - filt Mo µg/L 0,4 - <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,2 - 0,1 <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 - <0,18 <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,1 - <0,1 <0,1 
Cink - filt Zn µg/L 10,8 / 2,78* - <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L 1,6 / 0,89* - <1 1,3 / 0,742* 
Krom - filt Cr µg/L <1 - <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 - 1,5 / <0,1* 1,8 / <0,1* 
Nikelj - filt Ni µg/L 0,7 - <1 / 1,93* <1 / 2,06* 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 - 0,02 <0,02 

SLO in HU rezultati podani do LOQ. 
Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
V primeru, da je eden od rezultatov podan do LOQ, Slovenija povprečje izračuna z LOQ/2. 
Rezultate ima samo SLO laboratorij 
 
 
Analiza SEDIMENTA: skupno vzorčenje Slovenija in Madžarska 
Vzorčenje: 08.08.2017                                                                                                              Tabela 2/1 

Parameter Izražen kot Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – Murska Šuma Velika Krka – Hodoš 

08.08.2017 08.08.2017 

POVPREČJE (sediment) 

Mineral oil (GC)  mg/kg <5 / 104* - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen As mg/kg - - 
Kadmij Cd mg/kg 0,52 0,36 / 0,2* 
Cink Zn mg/kg 250 / 180* 178 / 110* 
Baker  Cu mg/kg 21,2 / 38* 21,2 / 31* 
Krom Cr mg/kg 47,9 49 
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Parameter Izražen kot Enota 

SLOVENIJA in MADŽARSKA SLOVENIJA in MADŽARSKA 

Ledava – Murska Šuma Velika Krka – Hodoš 

08.08.2017 08.08.2017 

POVPREČJE (sediment) 
Svinec Pb mg/kg 27 27,6 / 21* 
Nikelj Ni mg/kg 41 38 
Živo srebro Hg mg/kg 0,09 / 0,24* 0,06 

Rezultat madžarskega laboratorija / Rezultat slovenskega laboratorija*. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 11.09.2017                                                                                                           Tabela 1/36 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.09.2017 - 11.09.2017 11.09.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 18,6  19,2 19,3 
Pretok   m3/s -    - 
Temperatura vode   oC 18,4  16,9 16,9 
pH     7,77  8,38 7,82 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 739  247 253 
Suspendiran material   mg/L 8  20 14 
Klorid   mg/L 60,6  17,8 24,1 
Sulfat   mg/L 47,4  5,2 3,7 
m-Alkaliteta   mmol/L 4,3  2,0 1,5 
p-Alkaliteta   mmol/L 0  0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 4,71  3,91 3,80 
Nasičenost s kisikom   % 47,9  41,3 39,6 
BPK5 O2 mg/L <0,8  <0,8 <0,8 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15,5  11,3 9,4 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,039  0,047 0,093 
Nitrat N mg/L 3,0  0,34 0,81 
Nitrit  N mg/L 0,019  0,008 0,047 
Celotni fosfor P mg/L 0,320  0,220 0,200 
Orto fosfat P mg/L 0,247  0,097 0,107 
Skupni dušik (TN)   mg/L 4,30  0,64 1,20 
Organski dušik   mg/L 1,24  0,24 0,25 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L -  - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L -  - - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2  <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100  <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L 4,2  <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1  <1 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1  <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1  <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1  <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02  <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L -      
AOX Cl µg/L -      
Pesticidi, vsota   µg/L -      
Atrazin   µg/L <0,010  0,021 <0,010 
Klorfenvinfos   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Klorpirifos   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Simazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.09.2017 - 11.09.2017 11.09.2017 
Trifluralin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
S-metolaklor   µg/L -   -  -  
Terbutilazin   µg/L <0,010  <0,010 0,012 
Metolaklor   µg/L 0,087  0,018 0,079 
Desetil-atrazin   µg/L 0,016  0,031 <0,010 
Desizopropilatrazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Propazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Prometrin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Desetil-Terbutilazin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Terbutrin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
Pendimetalin   µg/L <0,010  <0,010 <0,010 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 26.09.2017                                                                                                            Tabela 1/37 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.09.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC  13   
Pretok   m3/s  0,035   
Temperatura vode   oC  13,4   
pH      7,6   
El. prevodnost 25°C   µS/cm  187   
Suspendiran material   mg/L  6   
Klorid   mg/L  20   
Sulfat   mg/L  10   
m-Alkaliteta   mekv/L  0,6   
p-Alkaliteta   mmol/L  -   

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L  9,2   
Nasičenost s kisikom   %  96   
BPK5 O2 mg/L  1,1   
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L  15   

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L  0,012   
Nitrat N mg/L  2,10   
Nitrit  N mg/L  0,008   
Celotni fosfor P mg/L  0,08   
Orto fosfat P mg/L  0,030   
Skupni dušik (TN) N mg/L  3,3   
Organski dušik N mg/L  1,2   
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -    
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  6,6   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L  0,633   
Bor - filt B µg/L  8,91   
Kobalt - filt Co µg/L  0,165   
Molibden - filt Mo µg/L  <0,3   
Antimon - filt Sb µg/L  0,13   
Selen - filt Se µg/L  <0,18   
Kadmij - filt Cd µg/L  <0,024   
Cink - filt Zn µg/L  <1,2   
Baker - filt Cu µg/L  2,15   
Krom - filt Cr µg/L  0,441   
Svinec - filt Pb µg/L  0,168   
Nikelj - filt Ni µg/L  2,39   
Živo srebro - filt Hg µg/L  -    

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L     
AOX Cl µg/L  -   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.09.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L  -   
Atrazin   µg/L  <0,01   
Klorfenvinfos   µg/L  <0,01   
Klorpirifos etil   µg/L  <0,009   
Simazin   µg/L  <0,01   
Trifluralin   µg/L  <0,009   
S-metolaklor   µg/L  -    
Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Metolaklor   µg/L  0,035   
Desetil-atrazin   µg/L  <0,01   
Desizopropilatrazin   µg/L  <0,01   
Propazin   µg/L  <0,01   
Prometrin   µg/L  <0,01   
Desetil-Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Terbutrin   µg/L  <0,01   
Pendimetalin   µg/L  <0,01   
Alaklor   µg/L  <0,01   

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Aldrin   µg/L  <0,0012   
DDT (p,p)   µg/L  <0,0027   
DDT (o,p)   µg/L  <0,0011   
DDE (p,p)   µg/L  <0,0009   
DDD (o,p)  µg/L  <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L  <0,0011   
Dieldrin   µg/L  <0,0015   
Endrin   µg/L  <0,0016   
Isodrin   µg/L  <0,001   
Heptaklor   µg/L  <0,0027   
cis-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
trans-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
alfa-HCH   µg/L  <0,0013   
beta-HCH   µg/L  <0,0012   
gama-HCH   µg/L  <0,0012   
delta-HCH   µg/L  <0,0018   
Pentaklorobenzen   µg/L  <0,0009   
Heksaklorobenzen   µg/L  <0,001   
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L  <0,0028   
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L  <0,0074   
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L  <0,0017   
Heksaklorbutadien   µg/L  <0,0009   
Endosulfan(alfa)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan(beta)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan sulfat  µg/L  <0,0014   
Diklorvos   µg/L  <0,003   
Bifenoks   µg/L  <0,01   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.09.2017 - - 
Cibutrin   µg/L  <0,0025   
Kvinoksifen   µg/L  <0,01   
Aklonifen   µg/L  <0,02   

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L  <0,005   
Acenaftilen   µg/L  <0,005   
Acenaften   µg/L  <0,005   
Fluoren   µg/L  <0,006   
Fenantren   µg/L  <0,005   
Antracen   µg/L  <0,005   
Fluoranten   µg/L  <0,003   
Piren   µg/L  <0,004   
Benzo(a)antracen   µg/L  <0,004   
Krizen   µg/L  <0,004   
Benzo(b)fluoranten   µg/L  <0,005   
Benzo(k)fluoranten   µg/L  <0,004   
Benzo(a)piren*   µg/L  <0,00017   
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L  <0,004   
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L  <0,003   
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L  <0,004   

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 11.10.2017                                                                                                            Tabela 1/38 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.10.2017 - 11.10.2017 11.10.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 16,0 11,2 12,4 19,2 
Pretok   m3/s - -   - 
Temperatura vode   oC 13,3 11,3 12,1 13,5 
pH     7,73 8,04 7,81 7,66 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 559 203 229 223 
Suspendiran material   mg/L 13 5 10 7 
Klorid   mg/L 43,1 24,7 20,7 26,5 
Sulfat   mg/L 32,4 6,2 7,2 8,7 
m-Alkaliteta   mmol/L 3,4 1,2 1,4 1,3 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 5,64 6,07 5,24 7,57 
Nasičenost s kisikom   % 54,7 55,4 45,6 72,9 
BPK5 O2 mg/L <0,8 <0,8 <0,8 2,65 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 11,1 11,7 10,2 8,1 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,023 <0,02 0,078 0,047 
Nitrat N mg/L 2,9 0,55 1,55 1,11 
Nitrit  N mg/L 0,026 0,006 0,035 0,022 
Celotni fosfor P mg/L 0,150 0,020 0,100 0,060 
Orto fosfat P mg/L 0,130 0,020 0,077 0,060 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,34 1,09 1,92 1,48 
Organski dušik   mg/L 0,36 0,52 0,26 0,30 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -   
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  -   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 2,4 <2 <2 2,3 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2 <2 <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L 1,3 1,4 1,3 1,8 
Krom - filt Cr µg/L <1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L 1,2 <1 2,4 1,3 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 <1 <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
AOX Cl µg/L - - - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L - <0,010 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,010 - - 
Klorpirifos   µg/L - <0,010 - - 
Simazin   µg/L - <0,010 - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

11.10.2017 - 11.10.2017 11.10.2017 
Trifluralin   µg/L - <0,010 - - 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L - <0,010 - - 
Metolaklor   µg/L - 0,032 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - 0,016 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,010 - - 
Propazin   µg/L - <0,010 - - 
Prometrin   µg/L - <0,010 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,010 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,010 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,010 - - 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 11.10.2017                                                                                                            Tabela 1/39 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 11.10.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC  10   
Pretok   m3/s  0,085   
Temperatura vode   oC  12,1   
pH      7,5   
El. prevodnost 25°C   µS/cm  215   
Suspendiran material   mg/L  <2   
Klorid   mg/L  25   
Sulfat   mg/L  7,7   
m-Alkaliteta   mekv/L  1   
p-Alkaliteta   mmol/L  -   

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L  9,8   
Nasičenost s kisikom   %  97   
BPK5 O2 mg/L  1   
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L  9   

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L  0,064   
Nitrat N mg/L  0,79   
Nitrit  N mg/L  0,002   
Celotni fosfor P mg/L  0,05   
Orto fosfat P mg/L  <0,01   
Skupni dušik (TN) N mg/L  1,4   
Organski dušik N mg/L  0,6   
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -    
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  5,2   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L  0,456   
Bor - filt B µg/L  7,99   
Kobalt - filt Co µg/L  0,122   
Molibden - filt Mo µg/L  <0,3   
Antimon - filt Sb µg/L  0,107   
Selen - filt Se µg/L  <0,18   
Kadmij - filt Cd µg/L  <0,024   
Cink - filt Zn µg/L  <1,2   
Baker - filt Cu µg/L  1,54   
Krom - filt Cr µg/L  <0,2   
Svinec - filt Pb µg/L  0,133   
Nikelj - filt Ni µg/L  1,53   
Živo srebro - filt Hg µg/L  <0,01   

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L  -   
AOX Cl µg/L  -   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 11.10.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L  -   
Atrazin   µg/L  <0,01   
Klorfenvinfos   µg/L  <0,01   
Klorpirifos etil   µg/L  <0,009   
Simazin   µg/L  <0,01   
Trifluralin   µg/L  <0,009   
S-metolaklor   µg/L  -    
Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Metolaklor   µg/L  0,022   
Desetil-atrazin   µg/L  <0,01   
Desizopropilatrazin   µg/L  <0,01   
Propazin   µg/L  <0,01   
Prometrin   µg/L  <0,01   
Desetil-Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Terbutrin   µg/L  <0,01   
Pendimetalin   µg/L  <0,01   
Alaklor   µg/L  <0,01   
Aldrin   µg/L  <0,0012   
DDT (p,p)   µg/L  <0,0027   
DDT (o,p)   µg/L  <0,0011   
DDE (p,p)   µg/L  <0,0009   
DDD (o,p)  µg/L  <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L  <0,0011   
Dieldrin   µg/L  <0,0015   
Endrin   µg/L  <0,0016   
Isodrin   µg/L  <0,001   
Heptaklor   µg/L  <0,0027   
cis-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
trans-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
alfa-HCH   µg/L  <0,0013   
beta-HCH   µg/L  <0,0012   
gama-HCH   µg/L  <0,0012   
delta-HCH   µg/L  <0,0018   
Pentaklorobenzen   µg/L  <0,0009   
Heksaklorobenzen   µg/L  <0,001   
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L  <0,0028   
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L  <0,0074   
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L  <0,0017   
Heksaklorbutadien   µg/L  <0,0009   
Endosulfan(alfa)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan(beta)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan sulfat  µg/L  <0,0014   
Diklorvos   µg/L  <0,003   
Bifenoks   µg/L  <0,01   
Cibutrin   µg/L  <0,0025   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 11.10.2017 - - 
Kvinoksifen   µg/L  <0,01   
Aklonifen   µg/L  <0,02   

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L  0,006   
Acenaftilen   µg/L  <0,005   
Acenaften   µg/L  <0,005   
Fluoren   µg/L  <0,006   
Fenantren   µg/L  <0,005   
Antracen   µg/L  <0,005   
Fluoranten   µg/L  <0,003   
Piren   µg/L  <0,004   
Benzo(a)antracen   µg/L  <0,004   
Krizen   µg/L  <0,004   
Benzo(b)fluoranten   µg/L  <0,005   
Benzo(k)fluoranten   µg/L  <0,004   
Benzo(a)piren*   µg/L  0,00025   
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L  <0,004   
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L  <0,003   
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L  <0,004   

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 26.10.2017                                                                                                            Tabela 1/40 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.10.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC  4   
Pretok   m3/s  0,085   
Temperatura vode   oC  8,3   
pH      7,6   
El. prevodnost 25°C   µS/cm  188   
Suspendiran material   mg/L  4,5   
Klorid   mg/L  22   
Sulfat   mg/L  8,2   
m-Alkaliteta   mekv/L  0,8   
p-Alkaliteta   mmol/L  -   

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L  10,7   
Nasičenost s kisikom   %  101   
BPK5 O2 mg/L  1,4   
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L  24   

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L  0,012   
Nitrat N mg/L  1,69   
Nitrit  N mg/L  0,010   
Celotni fosfor P mg/L  0,08   
Orto fosfat P mg/L  0,013   
Skupni dušik (TN) N mg/L  2,8   
Organski dušik N mg/L  1,1   
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -    
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  11   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L  0,625   
Bor - filt B µg/L  9,56   
Kobalt - filt Co µg/L  0,2   
Molibden - filt Mo µg/L  <0,3   
Antimon - filt Sb µg/L  0,107   
Selen - filt Se µg/L  <0,18   
Kadmij - filt Cd µg/L  <0,024   
Cink - filt Zn µg/L  <1,2   
Baker - filt Cu µg/L  2,64   
Krom - filt Cr µg/L  0,467   
Svinec - filt Pb µg/L  0,151   
Nikelj - filt Ni µg/L  3,13   
Živo srebro - filt Hg µg/L  <0,01   

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L  -   
AOX Cl µg/L  -   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.10.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L  -   
Atrazin   µg/L  <0,01   
Klorfenvinfos   µg/L  <0,01   
Klorpirifos etil   µg/L  <0,009   
Simazin   µg/L  <0,01   
Trifluralin   µg/L  <0,009   
S-metolaklor   µg/L      
Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Metolaklor   µg/L  0,023   
Desetil-atrazin   µg/L  <0,01   
Desizopropilatrazin   µg/L  <0,01   
Propazin   µg/L  <0,01   
Prometrin   µg/L  <0,01   
Desetil-Terbutilazin   µg/L  <0,01   
Terbutrin   µg/L  <0,01   
Pendimetalin   µg/L  <0,01   
Alaklor   µg/L  <0,01   
Aldrin   µg/L  <0,0012   
DDT (p,p)   µg/L  <0,0027   
DDT (o,p)   µg/L  <0,0011   
DDE (p,p)   µg/L  <0,0009   
DDD (o,p)  µg/L  <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L  <0,0011   
Dieldrin   µg/L  <0,0015   
Endrin   µg/L  <0,0016   
Isodrin   µg/L  <0,001   
Heptaklor   µg/L  <0,0027   
cis-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
trans-Heptaklorepoksid   µg/L  <0,0011   
alfa-HCH   µg/L  <0,0013   
beta-HCH   µg/L  <0,0012   
gama-HCH   µg/L  <0,0012   
delta-HCH   µg/L  <0,0018   
Pentaklorobenzen   µg/L  <0,0009   
Heksaklorobenzen   µg/L  <0,001   
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L  <0,0028   
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L  <0,0074   
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L  <0,0017   
Heksaklorbutadien   µg/L  <0,0009   
Endosulfan(alfa)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan(beta)   µg/L  <0,0011   
Endosulfan sulfat  µg/L  <0,0014   
Diklorvos   µg/L  <0,003   
Bifenoks   µg/L  <0,01   
Cibutrin   µg/L  <0,0025   
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 26.10.2017 - - 
Kvinoksifen   µg/L  <0,01   
Aklonifen   µg/L  <0,02   

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L  <0,005   
Acenaftilen   µg/L  <0,005   
Acenaften   µg/L  <0,005   
Fluoren   µg/L  <0,006   
Fenantren   µg/L  <0,005   
Antracen   µg/L  <0,005   
Fluoranten   µg/L  <0,003   
Piren   µg/L  <0,004   
Benzo(a)antracen   µg/L  <0,004   
Krizen   µg/L  <0,004   
Benzo(b)fluoranten   µg/L  <0,005   
Benzo(k)fluoranten   µg/L  <0,004   
Benzo(a)piren*   µg/L  <0,00017   
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L  <0,004   
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L  <0,003   
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L  <0,004   

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 06.11.2017                                                                                                            Tabela 1/41 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 6 10 8 8 
Pretok   m3/s 1,61 0,085   0,11 
Temperatura vode   oC 10,2 8,4 9,5 8,4 
pH     7,7 8 7,6 7,7 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 571 198 212 226 
Suspendiran material   mg/L 5,9 <2 18 3,1 
Klorid   mg/L 50 24 20 24 
Sulfat   mg/L 32 8,8 9,6 8,8 
m-Alkaliteta   mekv/L 3,5 1,2 1,2 1,2 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 10,3 12,1 9,1 10,1 
Nasičenost s kisikom   % 94 115 81 105 
BPK5 O2 mg/L 1,3 1 1,3 1,6 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 11 8 11 7 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,034 <0,01 0,037 0,025 
Nitrat N mg/L 3,84 0,99 1,90 0,99 
Nitrit  N mg/L 0,033 0,003 0,023 0,012 
Celotni fosfor P mg/L 0,10 0,04 0,11 0,02 
Orto fosfat P mg/L 0,065 <0,01 0,028 <0,01 
Skupni dušik (TN) N mg/L 4,6 1,8 2,6 1,3 
Organski dušik N mg/L 0,7 0,8 0,7 <0,5 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L         
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 4,2 4,8 4,2 3,4 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 0,729 0,434 0,678 0,466 
Bor - filt B µg/L 79,5 7,42 5,87 7,93 
Kobalt - filt Co µg/L 0,137 0,115 0,544 0,504 
Molibden - filt Mo µg/L <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Antimon - filt Sb µg/L 0,155 <0,1 0,294 <0,1 
Selen - filt Se µg/L <0,18 <0,18 0,318 <0,18 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,024 <0,024 <0,024 <0,024 
Cink - filt Zn µg/L 2,26 <1,2 <1,2 <1,2 
Baker - filt Cu µg/L 0,577 1,08 1,71 0,724 
Krom - filt Cr µg/L <0,2 <0,2 0,702 0,222 
Svinec - filt Pb µg/L <0,1 <0,1 0,248 <0,1 
Nikelj - filt Ni µg/L 0,893 1,52 3,45 2,06 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - - - - 
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Klorfenvinfos   µg/L -  <0,01 -  -  
Klorpirifos etil   µg/L -  <0,009 -  -  
Simazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Trifluralin   µg/L -  <0,009 -  -  
S-metolaklor   µg/L -   -  -  
Terbutilazin   µg/L -  0,012 -  -  
Metolaklor   µg/L -  <0,01 -  -  
Desetil-atrazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Desizopropilatrazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Propazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Prometrin   µg/L -  <0,01 -  -  
Desetil-Terbutilazin   µg/L -  <0,01 -  -  
Terbutrin   µg/L -  <0,01 -  -  
Pendimetalin   µg/L -  <0,01 -  -  
Alaklor   µg/L -  <0,01 -  -  
Aldrin   µg/L -  <0,0012 -  -  
DDT (p,p)   µg/L -  <0,0027 - -  
DDT (o,p)   µg/L -  <0,0011 - -  
DDE (p,p)   µg/L -  <0,0009 - -  
DDD (o,p)  µg/L -  <0,0014  -  
DDD (p,p)   µg/L -  <0,0011 - -  
Dieldrin   µg/L -  <0,0015 - -  
Endrin   µg/L -  <0,0016 - -  
Izodrin   µg/L -  <0,001 - -  
Heptaklor   µg/L -  <0,0027 - -  
cis-heptaklorepoksid   µg/L -  <0,0011 - -  
trans-heptaklorepoksid   µg/L -  <0,0011 - -  
alfa-HCH   µg/L -  <0,0013 - -  
beta-HCH   µg/L -  <0,0012 - -  
gama-HCH (Lindan)   µg/L -  <0,0012 - -  
delta-HCH   µg/L -  <0,0018 - -  
Pentaklorobenzen   µg/L -  <0,0009 - -  
Heksaklorbenzen   µg/L -  <0,001 - -  
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L -  <0,0028 - -  
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L -  <0,0074 - -  
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L -  <0,0017 - -  
Heksaklorbutadien   µg/L -  <0,0009 - -  
Endosulfan(alfa)   µg/L -  <0,0011 - -  
Endosulfan(beta)   µg/L -  <0,0011 - -  
Endosulfan sulfat  µg/L -  <0,0014  -  
Diklorvos   µg/L -  <0,003 - -  
Bifenoks   µg/L -  <0,01 - -  
Cibutrin   µg/L -  <0,0025 - -  
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 06.11.2017 
Kvinoksifen   µg/L -  <0,01 - -  
Aklonifen   µg/L -  <0,02 - -  

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L -  0,005 -  -  
Acenaftilen   µg/L -  <0,005 -  -  
Acenaften   µg/L -  <0,005 -  -  
Fluoren   µg/L -  <0,006 -  -  
Fenantren   µg/L -  <0,005 -  -  
Antracen   µg/L -  <0,005 -  -  
Fluoranten   µg/L -  <0,003 -  -  
Piren   µg/L -  <0,004 -  -  
Benzo(a)antracen   µg/L -  <0,004 -  -  
Krizen   µg/L -  <0,004 -  -  
Benzo(b)fluoranten   µg/L -  <0,005 -  -  
Benzo(k)fluoranten   µg/L -  <0,004 -  -  
Benzo(a)piren*   µg/L -  <0,00017 -  -  
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L -  <0,004 -  -  
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L -  <0,003 -  -  
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L -  <0,004 -  -  

SLO  rezultati podani do LOQ. 

* SLO rezultati podani do LOD. 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 13.11.2017                                                                                                            Tabela 1/42 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski potok 
Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 13.11.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC 7,4 - 8,2 8,9 
Pretok   m3/s - dry bed   - 
Temperatura vode   oC 8,4 - 7,1 7,2 
pH     7,57 - 7,68 7,95 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 442 - 178 112 
Suspendiran material   mg/L 34 - 226 473 
Klorid   mg/L 36,5 - 23,4 14,9 
Sulfat   mg/L 25,3 - 7,3 10,2 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,6 - 1,1 0,9 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 - 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 7,19 - 8,14 8,35 
Nasičenost s kisikom   % 63,2 - 72,6 73,3 
BPK5 O2 mg/L 1,90 - 3,08 6,37 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 15,6 - 66,1   

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,218 - 0,124 0,101 
Nitrat N mg/L 2,6 - 1,87 2,66 
Nitrit  N mg/L 0,048 - 0,020 0,013 
Celotni fosfor P mg/L 0,240 - 0,620 0,380 
Orto fosfat P mg/L 0,137 - 0,070 0,080 
Skupni dušik (TN)   mg/L 3,26 - 2,40 3,81 
Organski dušik   mg/L 0,40 - 0,38 1,03 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L  -   
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L  -   

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L 4,1 - <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 - <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2 - <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L 1,5 - 1,5 1,7 
Krom - filt Cr µg/L <1 - <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 - <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 - <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 - <0,02 <0,02 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Slovenija) 
Vzorčenje: 06.12.2017                                                                                                            Tabela 1/43 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 06.12.2017 - - 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC - - - - 
Pretok   m3/s - 0,13 - - 
Temperatura vode   oC - - - - 
pH     - - - - 
El. prevodnost 25°C   µS/cm - - - - 
Suspendiran material   mg/L - - - - 
Klorid   mg/L - - - - 
Sulfat   mg/L - - - - 
m-Alkaliteta   mekv/L - - - - 
p-Alkaliteta   mmol/L - - - - 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L - - - - 
Nasičenost s kisikom   % - - - - 
BPK5 O2 mg/L - - - - 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L - - - - 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L - - - - 
Nitrat N mg/L - - - - 
Nitrit  N mg/L - - - - 
Celotni fosfor P mg/L - - - - 
Orto fosfat P mg/L - - - - 
Skupni dušik (TN) N mg/L - - - - 
Organski dušik N mg/L - - - - 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L -  - -  -  
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L - - - - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L - 0,394 - - 
Bor - filt B µg/L - 5,58 - - 
Kobalt - filt Co µg/L - 0,328 - - 
Molibden - filt Mo µg/L - <0,3 - - 
Antimon - filt Sb µg/L - <0,1 - - 
Selen - filt Se µg/L - <0,18 - - 
Kadmij - filt Cd µg/L - <0,024 - - 
Cink - filt Zn µg/L - <1,2 - - 
Baker - filt Cu µg/L - 1,24 - - 
Krom - filt Cr µg/L - 0,294 - - 
Svinec - filt Pb µg/L - <0,1 - - 
Nikelj - filt Ni µg/L - 2,5 - - 
Živo srebro - filt Hg µg/L - -  - - 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L   -  
AOX Cl µg/L - - - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 06.12.2017 - - 
Pesticidi, vsota   µg/L - - - - 
Atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,01 - - 
Klorpirifos etil   µg/L - <0,009 - - 
Simazin   µg/L - <0,01 - - 
Trifluralin   µg/L - <0,009 - - 
S-metolaklor   µg/L   -  -   
Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Metolaklor   µg/L - 0,012 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,01 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,01 - - 
Propazin   µg/L - <0,01 - - 
Prometrin   µg/L - <0,01 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,01 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,01 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,01 - - 
Alaklor   µg/L - <0,01 - - 
Aldrin   µg/L - <0,0012 - - 
DDT (p,p)   µg/L - <0,0027 - - 
DDT (o,p)   µg/L - <0,0011 - - 
DDE (p,p)   µg/L - <0,0009 - - 
DDD (o,p)    <0,0014   
DDD (p,p)   µg/L - <0,0011 - - 
Dieldrin   µg/L - <0,0015 - - 
Endrin   µg/L - <0,0016 - - 
Izodrin   µg/L - <0,001 - - 
Heptaklor   µg/L - <0,0027 - - 
cis-heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
trans-heptaklorepoksid   µg/L - <0,0011 - - 
alfa-HCH   µg/L - <0,0013 - - 
beta-HCH   µg/L - <0,0012 - - 
gama-HCH (Lindan)   µg/L - <0,0012 - - 
delta-HCH   µg/L - <0,0018 - - 
Pentaklorobenzen   µg/L - <0,0009 - - 
Heksaklorbenzen   µg/L - <0,001 - - 
1,2,3-Triklorobenzen   µg/L - <0,0028 - - 
1,2,4-Triklorobenzen   µg/L - <0,0074 - - 
1,3,5-Triklorobenzen   µg/L - <0,0017 - - 
Heksaklorbutadien   µg/L - <0,0009 - - 
Endosulfan (alfa)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan (beta)   µg/L - <0,0011 - - 
Endosulfan sulfat    <0,0014   
Diklorvos   µg/L - <0,003 - - 
Bifenoks   µg/L - <0,01 - - 
Cibutrin   µg/L - <0,0025 - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

SLOVENIJA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

- 06.12.2017 - - 
Kvinoksifen   µg/L - <0,01 - - 
Aklonifen   µg/L - <0,02 - - 

POLICIKLIČNI AROMATSKI OGLJIKOVODIKI (PAH) 
Naftalen   µg/L - 0,02 - - 
Acenaftilen   µg/L - 0,008 - - 
Acenaften   µg/L - <0,005 - - 
Fluoren   µg/L - <0,006 - - 
Fenantren   µg/L - 0,014 - - 
Antracen   µg/L - <0,005 - - 
Fluoranten   µg/L - <0,003 - - 
Piren   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)antracen   µg/L - <0,004 - - 
Krizen   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(b)fluoranten   µg/L - <0,005 - - 
Benzo(k)fluoranten   µg/L - <0,004 - - 
Benzo(a)piren*   µg/L - <0,00017 - - 
Benzo(g,h,i)perilen   µg/L - <0,004 - - 
Dibenzo(a,h)antracen   µg/L - <0,003 - - 
Indeno(1,2,3-c,d)piren   µg/L - <0,004 - - 
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Rezultati fizikalno kemijskih analiz vode (Madžarska) 
Vzorčenje: 07.12.2017                                                                                                            Tabela 1/44 

 
Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 
SPLOŠNI PARAMETRI 

Temperatura zraka   oC -1,0 -2,3 -2,0 -2,9 
Pretok   m3/s - -   - 
Temperatura vode   oC 4,6 2,4 4,2 1,9 
pH     7,46 7,14 7,13 7,08 
El. prevodnost 25°C   µS/cm 392 162 194 166 
Suspendiran material   mg/L 34 9,0 34 10 
Klorid   mg/L 37,1 24,0 19,7 21,3 
Sulfat   mg/L 24 9,0 13,5 11,8 
m-Alkaliteta   mmol/L 2,40 0,7 1,00 0,80 
p-Alkaliteta   mmol/L 0 0 0 0 

KISIKOVE RAZMERE 
Raztopljeni kisik  O2 mg/L 11,30 13,72 12,38 13,22 
Nasičenost s kisikom   % 87,4 100,1 94,8 95,1 
BPK5 O2 mg/L 3,38 4,48 3,73 4,72 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 11,4 7,9 13,9 6,5 

EVTROFIKACIJA 
Amonij N mg/L 0,078 0,054 0,039 0,062 
Nitrat N mg/L 3,8 3,05 3,34 2,69 
Nitrit  N mg/L 0,037 0,008 0,010 0,009 
Celotni fosfor P mg/L 0,120 0,050 0,150 0,060 
Orto fosfat P mg/L 0,077 0,047 0,117 0,050 
Skupni dušik (TN)   mg/L 4,05 3,47 3,85 2,89 
Organski dušik   mg/L 0,19 0,36 0,46 0,13 
Skupni organski ogljik (TOC) C mg/L - - - - 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L - - - - 

TEŽKE KOVINE 
Arzen - filt As µg/L <2 <2 <2 <2 
Kadmij - filt Cd µg/L <0,100 <0,100 <0,100 <0,100 
Cink - filt Zn µg/L <2 <2 <2 <2 
Baker - filt Cu µg/L <1 <1 2,2 <1 
Krom - filt Cr µg/L <1 <1 <1 <1 
Svinec - filt Pb µg/L <1 <1 <1 <1 
Nikelj - filt Ni µg/L <1 <1 <1 <1 
Živo srebro - filt Hg µg/L <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

ORGANSKI MIKROPOLUTANTI 
Mineralna olja   µg/L - -     
AOX Cl µg/L - -     
Pesticidi, vsota   µg/L - -     
Atrazin   µg/L - <0,010 - - 
Klorfenvinfos   µg/L - <0,010 - - 
Klorpirifos   µg/L - <0,010 - - 
Simazin   µg/L - <0,010 - - 
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Parameter 

Izražen 
kot  

 
Enota 

MADŽARSKA 

Ledava - 
Murska Šuma 

Kobiljski 
potok Kobilje 

Kobiljski 
potok Redič 

Velika Krka 
Hodoš 

07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 07.12.2017 
Trifluralin   µg/L - <0,010 - - 
S-metolaklor   µg/L - - - - 
Terbutilazin   µg/L - <0,010 - - 
Metolaklor   µg/L - 0,023 - - 
Desetil-atrazin   µg/L - <0,010 - - 
Desizopropilatrazin   µg/L - <0,010 - - 
Propazin   µg/L - <0,010 - - 
Prometrin   µg/L - <0,010 - - 
Desetil-Terbutilazin   µg/L - <0,010 - - 
Terbutrin   µg/L - <0,010 - - 
Pendimetalin   µg/L - <0,010 - - 
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1. IZHODIŠČE 
 
Slovenija in Madžarska sta sklenili bilateralni sporazum o gospodarjenju z obmejnimi 
vodami. Slovenija je sporazum ratificirala z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševanju 
vodnogospodarskih vprašanj (Uradni list RS, Mednarodne pogodbe št. 2/95, 
18.2.1995), Madžarska pa ga je razglasila z Vladno uredbo številka 41/2001 (14.03.) 
o razglasitvi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Madžarske o reševanju vodnogospodarskih  vprašanj. 
Za izvajanje meddržavnega sporazuma je ustanovljena Stalna slovensko-madžarska 
komisija za vodno gospodarstvo, ki deluje v skladu s Proceduralnim pravilnikom iz 
leta 1994, ima pa tudi dve delovni skupini, in sicer: 
 

1. Delovno skupino za vodno gospodarstvo in 
2. Delovno skupino za kakovost voda. 

 
V okviru delovne skupine za kakovost voda slovenski in madžarski strokovnjaki, na 
podlagi značilnih obremenitev, onesnaženj, ekoloških in hidroloških razmer, določajo 
merilna mesta in parametre monitoringa kakovosti mejnih vodotokov med državama 
in vodotokov, ki prečkajo slovensko-madžarsko državno mejo. Od leta 2001 dalje se 
postopoma uvajajo kriteriji Vodne direktive. Ugotavljajo se trendi izboljševanja oz. 
poslabševanja kakovosti mejnih voda.  
 
Strokovnjaki s področja kakovosti voda vsakoletne rezultate predstavijo Stalni 
slovensko-madžarski komisiji. 
 
 
2. POSLOVNIK 
 
Poslovnik je dokument, s katerim slovenska in madžarska stran sporazumno 
določata področja medsebojnega sodelovanja na področju spremljanja kakovosti 
mejnih vodotokov in vodotokov, ki prečkajo državno mejo. 
 
V poslovniku so natančneje podani: 

- merilna mesta za spremljanje kakovosti; 
- relevantne vodomerne postaje za pridobitev hidroloških parametrov; 
- metode vzorčenja površinskih vodotokov ter konzerviranja, transporta, hranjenja 

in obdelave vzorcev; 
- analizne metode in zagotavljanje kakovosti meritev; 
- izmenjava rezultatov v elektronski obliki; 
- način vrednotenja rezultatov meritev ter klasifikacija vodotokov; 
- končno poročilo o kakovosti vodotokov ; 
- postopki ravnanja v primeru nenadnega onesnaženja; 
- telesa državnih uprav in izvajalci monitoringa. 

 
Vsebina Poslovnika in njegovih prilog se lahko spreminja na predlog Delovne 
skupine za kakovost voda. 
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2.1. MERILNA MESTA 
 
Meddržavni vodotoki, na katerih se izvaja monitoring kakovosti med Slovenijo in 
Madžarsko, so Ledava, Velika Krka in Kobiljanski potok. Podatki o merilnih mestih ter 
o pogostosti vzorčenj so zbrani v prilogi 4.1. Seznam merilnih mest je razviden iz 
tabele 1, prikazana so na karti 1. Pogostost ter terminski plan vzorčenj je razviden iz 
tabele 2. 
 
 
2.2. HIDROLOŠKI PARAMETRI 
 
Vodomerne postaje, ki so relevantne za merilna mesta za spremljanje kakovosti 
voda, so podane v tabeli 3 v prilogi 4.2. V primeru izračuna obremenitev se 
uporabljajo podatki o pretokih, usklajenih na nivoju obeh držav.   
 
 
2.3.  METODE VZORČENJA POVRŠINSKIH VODOTOKOV, 

KONZERVIRANJA, TRANSPORTA IN HRANJENJA VZORCEV TER 
OBDELAVE VZORCEV 

 
Vzorčenje vode, sedimenta ter bioloških elementov je potrebno izvesti v skladu z 
določili mednarodnih standardov, navedenih v tabeli 4 v prilogi 4.3. V isti tabeli so 
navedeni tudi standardi za konzerviranje, transport in hranjenje vzorcev. 
 
Vzorce vode se odvzame na globini 0,5 m čim bliže matici vodotoka. Pri vodah, 
plitvejših od 1 m, se vzorce odvzame na polovici globine. Za kemijsko analizo 
sedimenta se uporablja granulacijska frakcija z velikostjo delcev pod 63 µm. Vzorec 
sedimenta se mokro preseje skozi sito z velikostjo odprtin 200 µm in nato skozi sito z 
velikostjo odprtin 63 µm. Za analize vzorcev vode in sedimenta se uporabljajo 
standardizirane analizne metode, ki so validirane in dokumentirane v skladu s 
standardom ISO/IEC 17025. 
 
Biološke elemente se vzorči in obdela po metodologijah, navedenih v tabelah 5a oz. 
5b v prilogi 4.4. Celotne metodologije vzorčenja in obdelave vzorcev slovenske strani 
so dostopne na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor: 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/ekolosko_st
anje/metod_monitoring_ekoloskega_st_povrsinskih_voda.pdf 
 
Metodologije madžarske strani so dostopne na spletni strani Nacionalnega 
direktorata za vode: 
http://www.vizeink.hu/index.php?module=vizstrat&programelement=149 
(Poglavje 6.1. Metodologije za ocenjevanje stanja površinskih voda). 
 
 
2.4.  MERJENI FIZIKALNO-KEMIJSKI PARAMETRI TER ZAGOTAVLJANJE 

KAKOVOSTI MERITEV 
 
Merjeni fizikalno-kemijski parametri ter merske enote so navedeni v tabelah 6a in 6b 
v prilogi 4.5. 
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2.5. IZMENJAVA REZULTATOV V ELEKTRONSKI OBLIKI 
 
Rezultati analiz skupnih vzorčenj se izmenjajo vsako leto v elektronski obliki (MS 
Excel), rezultati, ki močno odstopajo od povprečja, pa se po potrebi izmenjujejo tudi 
pogosteje. Oblika izpisa rezultatov je navedena v tabelah 7, 8  in 9 v prilogi 4.6. 
 
 
2.6.  NAČIN VREDNOTENJA REZULTATOV TER KLASIFIKACIJA 

VODOTOKOV 
 
Slovenija in Madžarska ocenjujeta stanje voda v skladu s svojo nacionalno 
zakonodajo. Način ocenjevanja stanja voda je v skladu z zahtevami Vodne direktive. 
Ocena stanja vključuje oceno ekološkega in kemijskega stanja. Kemijsko stanje se 
razvršča v dva (dobro ali slabo), ekološko stanje pa v pet (zelo dobro, dobro, zmerno, 
slabo in zelo slabo) razredov kakovosti. 
 
Kemijsko stanje rek podaja oceno stanja glede na prisotnost prednostnih in 
prednostno nevarnih snovi. Način vrednotenja je predstavljen v prilogi 4.7. 
 
Ekološko stanje rek se v Sloveniji določa na osnovi ocene stanja bioloških elementov 
(bentoški nevretenčarji, fitobentos in makrofiti) ter podpornih splošnih fizikalno-
kemijskih elementov (BPK5, nitrat, celotni fosfor) in posebnih onesnaževal. 
Vrednotenje ekološkega stanja rek na podlagi bioloških elementov je predstavljeno v 
prilogi 4.8.1. Vrednotenje na osnovi podpornih splošnih fizikalno-kemijskih elementov 
je predstavljeno v prilogi 4.8.2, vrednotenje na podlagi posebnih onesnaževal pa v 
prilogi 4.8.3. Celotne metodologije vrednotenja so dostopne na spletnih straneh 
Ministrstva za kmetijstvo in okolje: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/voda/ekolosko_stanje_povrsinskih_voda/
Končno uvrstitev vodnega telesa v razred ekološkega stanja predstavlja najslabša 
izmed uvrstitev, dobljenih s posameznimi elementi za vrednotenje ekološkega stanja. 
 
Ekološko stanje rek se na Madžarskem določa na osnovi ocene stanja bioloških  
(fitobentos, bentoški nevretenčarji, v primeru relevantnih tipov rek pa tudi na osnovi 
analiz makrofitov in fitoplanktona), podpornih splošnih fizikalno-kemijskih elementov 
(kisikove razmere, stanje hranil, slanost, zakisanost) in na osnovi hidromorfoloških 
elementov kakovosti. Upoštevati pa je treba tudi mejne vrednosti razredov kakovosti 
posebnih onesnaževal (krom, cink, arzen, baker).  
 
Vrednotenje ekološkega stanja rek na osnovi bioloških elementov kakovosti je 
predstavljeno v prilogi 4.8.4, mejne vrednosti podpornih splošnih fizikalno-kemijskih 
elementov, ki vplivajo na ekološko stanje površinskih voda, so navedene v prilogi 
4.8.5, vrednotenje na osnovi posebnih onesnaževal pa v prilogi 4.8.6.  Skladnost z 
mejnimi vrednostmi za onesnaženost površinskih voda se na splošno opredeli tako, 
da bo za vodno telo izpolnjen rok za doseganje okoljskih ciljev iz načrta upravljanja 
voda. Madžarska stran bo ocenila stanje voda od leta 2016 dalje na podlagi 
metodologije iz revidiranega načrta upravljanja voda, ki je bil potrjen z Vladno uredbo 
št.  1155/2016. (III.31.). 
Metode vrednotenja so dostopne v Uredbi Ministrstva za razvoj podeželja št. 
10/2010. (VIII.18.) ter na domači strani Nacionalnega direktorata za vode: 
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http://www.vizeink.hu/index.php?module=vizstrat&programelement=149. 
 
Končno razvrstitev vodnega telesa v ekološko stanje določi najslabša uvrstitev, 
pridobljena z ocenjevanjem posameznih elementov ekološkega stanja.   
 
 
2.7. LETNO POROČILO O KAKOVOSTI VODOTOKOV 
 
Slovenska in madžarska stran izdelata skupno poročilo. 
 
Delovna skupina v primeru skupnega datuma vzorčenja in analize preuči in primerja 
rezultate fizikalno-kemijskih parametrov in ugotovi primerljivost. V kolikor so rezultati 
primerljivi, strani podata skupno sprejet rezultat, (v tabeli navedeta povprečje 
rezultatov dobljenih na podlagi analiz obeh strani, v kolikor razlika v rezultatih analiz 
ne preseže 30 %), če pa je odstopanje v rezultatih analiz  vzorcev vzetih med skupno 
analizo nad 30 %, v tabeli ločeno navedeta rezultate obeh strani, v primeru ločeno 
opravljenih analiz pa sprejmeta rezultat druge strani.  
 
Slovenska  in madžarska stran za ovrednotenje stanja na podlagi fizikalno-kemijskih 
parametrov uporabita svoje rezultate.  
Stanje ovrednoti vsaka država glede na svoje nacionalne predpise. 
 
Biološke vzorce ocenjuje vsaka država ločeno, v skladu s svojimi nacionalnimi 
metodami.  
 
Primer tabele z oceno stanja meddržavnih vodotokov je v tabeli 19 v prilogi 4.9. 
 
 
2.8. POSTOPKI RAVNANJA V PRIMERU NENADNEGA ONESNAŽENJA 
 
Postopki ravnanja v primeru nenadnega večjega onesnaženja se izvajajo po 
protokolu mednarodnega sistema obveščanja, ki je organiziran v okviru Donavske 
konvencije - DAEWS (Danube Accident Emergency Warning System). 
 

1. Nenadno onesnaženje, nastalo na območju Republike Slovenije 
 
Obveščanje o nenadnem onesnaženju poteka preko slovenske komunikacijske enote 
PIAC-06 v madžarsko komunikacijsko in ekspertno enoto PIAC-05 
 
PIAC - 06 Slovenija 
Ministrstvo za obrambo 
Center za obveščanje Republike Slovenije (CORS) 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana 
Kontaktna oseba: Slavko Šipec, vodja CORS 
Tel: 00386 1 471 32 61 
Fax: 00386 1 471 32 81 
        00386 1 471 32 82 
E-mail: operativeccors@urszr.si 
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2. Nenadno onesnaženje, nastalo na območju Madžarske 

 
Obveščanje o nenadnem onesnaženju poteka preko madžarske komunikacijske in 
ekspertne enote PIAC-05 v slovensko komunikacijsko enoto PIAC-06. 
 
PIAC-05  Magyarország 
PIAC-05  komunikacijska in ekspertska enota:  
Országos Vízügyi Főigazgatóság 
H-1012 Budapest, Márvány utca 1/D. 
Telefonska številka centralne dežurne službe:+36 1 225 4447 
Telefonska številka centrale:+36 1 225 4400 
Številka faksa centralne dežurne službe: +36 1 201 2482 
Centralni e-naslov: ovf@ovf.hu 
E-naslov centralne dežurne službe za odpravljanje škode: omit@ovf.hu 
 
 
 
 
3. DELOVNA SKUPINA ZA KAKOVOST VODA IN KONTAKTI 
ZA MONITORING 
 
Podatki o organizacijah, ki medsebojno sodelujejo, so v prilogi 5 tega poslovnika. O 
morebitnih spremembah se strani sproti obveščata. 
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4. PRILOGE 
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PRILOGA 4.1: Merilna mesta ter pogostost vzorčenj 
 
 
Tabela 1: Merilna mesta v okviru meddržavnega monitoringa med Slovenijo in Madžarsko in 
njihove koordinate 
 

Vodotok Merilno mesto Koordinata 
X 

Koordinata 
Y 

Ledava Murska šuma 5617960 5151860 

Velika Krka Hodoš, 
cestni most Hodoš - Krplivnik 5186443 5602095 

Kobiljanski potok Kobilje, 
cestni most Dobrovnik - Kobilje 5171561 5607818 

Kobiljanski potok Redics, 
cestni most Redics - Genterovci 5164744 5611506 

 
 
Karta 1: Merilna mesta v okviru meddržavnega monitoringa med Slovenijo in Madžarsko 
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Tabela 2: Pogostost ter terminski plan vzorčenja 
 

 jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec št. 
vzorcev 

Splošni fizikalno-kemijski parametri, kovine   

Ledava H SL   S   S  H SL  6 

Velika Krka H SL   S   S  H SL  6 

Kobiljanski potok H SL   S   S  H SL  6 

 

Triazinski pesticidi 

Ledava     S SL H, SL S     5 

Velika Krka     S SL H, SL S     5 

Kobiljanski potok     S SL H, SL S     5 

 

Kovine in mineralna olja v sedimentu 

Ledava     S   S*     1 

Velika Krka     S   S*     1 

 

Biološki elementi kakovosti 

Ledava     S        1** 

Velika Krka     S        1** 

Kobiljanski potok     S        1** 

S - skupno vzorčenje; SL - vzorčenje opravi slovenska stran; H - vzorčenje opravi madžarska stran 
* le v primeru neugodnih hidroloških razmer v maju;  
** enkrat na tri leta 
 
 
PRILOGA 4.2: Vodomerne postaje 
 
Tabela 3: Vodomerne postaje, ki ustrezajo merilnim mestom na meddržavnih vodotokih 
 

Vodotok Merilno mesto 
Vodomerna postaja 

Slovenija Madžarska 

Ledava  Murska šuma Čentiba / 

Velika Krka Hodoš Hodoš / 

Kobiljanski potok Kobilje Kobilje / 

Kobiljanski potok Redics / Redics 
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PRILOGA 4.3:  Standardi za vzorčenje ter konzerviranje, transport in hranjenje 

vzorcev 
 
Tabela 4: Standardi za vzorčenje ter konzerviranje, transport in hranjenje vzorcev 

Element 

Slovenija Madžarska 

Vzorčenje 
Konzerviranje, 

transport in 
hranjenje 
vzorcev 

Vzorčenje 
Konzerviranje, 

transport in 
hranjenje 
vzorcev 

voda ISO 5667- 6 ISO 5667- 3 MSZ ISO 5667-
6:1995 

MSZ EN ISO 
5667-3:2013 

sediment ISO 5667- 12 ISO 5667- 3 MSZ 12739-
2:1978 

MSZ 12739-
2:1978 

bentoški nevretenčarji SIST EN 
16150:2012 

SIST EN ISO 
5667-3:2013 

MSZ EN ISO 
10870:2013 

MSZ EN ISO 
5667-3:2013 

fitobentos 

SIST EN 
15708:2010 
 
SIST EN 
13946:2014 

 

SIST EN ISO 
5667-3:2013 

MSZ EN 
15708:2010 

MSZ EN 
13946:2014 

MSZ EN 
15708:2010 

makrofiti 
SIST EN 
14184:2014 

 

SIST EN ISO 
5667-3:2013 

MSZ EN 
14184:2014 

MSZ EN 
15460:2008 

 

 
 
 
PRILOGA 4.4:  Metode vzorčenja ter laboratorijske obdelave vzorcev bioloških 

elementov 
 
Tabela 5a: V Sloveniji uporabljane metode vzorčenja ter laboratorijske obdelave vzorcev 
bioloških elementov 
 

Organizem Vzorčenje Laboratorijska obdelava 
vzorcev Rezultat 

bentoški 
nevretenčarji 

multihabitatna 
metoda 

spiranje, sortiranje, 
determinacija, določitev 

pogostosti taksonov 

seznam taksonov in 
njihova absolutna 

pogostost 

fitobentos multihabitatna 
metoda 

za kremenaste alge - priprava 
trajnih preparatov, determinacija, 

določitev pogostosti taksonov 

seznam taksonov in 
njihova pogostost 

makrofiti  

pregled 100 m odseka, 
determinacija in določitev 
pogostosti taksonov (po 

Kohlerju)  

determinacija taksonomsko 
zahtevnejših taksonov 

seznam taksonov in 
njihova pogostost (po 

Kohlerju) 
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Tabela 5b: Na Madžarskem uporabljane metode vzorčenja ter laboratorijske obdelave 
vzorcev bioloških elementov 
 

Organizem Vzorčenje Laboratorijska obdelava 
vzorcev Rezultat 

bentoški 
nevretenčarji 

multihabitatna 
metoda 

sortiranje, determinacija, 
določitev pogostosti taksonov 

seznam taksonov in 
njihova absolutna 

pogostost 

fitobentos s trde podlage ali 
makrofitov 

za kremenaste alge - priprava 
trajnih preparatov, determinacija, 

določitev pogostosti taksonov 

seznam taksonov in 
njihova pogostost, 

relativna abundanca 

makrofiti  Kohlerjeva metoda determinacija taksonomsko 
zahtevnejših taksonov 

Kohlerjeva metoda, 
Preverjanje 100-

metrskega odseka, 
identifikacija in 

določanje pogostosti 
taksonov 

 
 
 
PRILOGA 4.5:  Analize fizikalno-kemijskih parametrov 
 
Tabela 6a: Analize fizikalno-kemijskih parametrov v vodi 

Parameter  Merska enota 

Splošni parametri     
Temperatura zraka    oC 
Pretok   m3/s 
Temperatura vode    oC 
pH     
Električna prevodnost 25˚C   µS/cm 
Suspendirane snovi    mg/l 
Klorid Cl mg/l 
Sulfat SO4 mg/l 
Natrij Na mg/l 
Kalij K mg/l 
Kalcij Ca mg/l 
Magnezij Mg mg/l 
m-alkaliteta   mekv/l 
p-alkaliteta   mmol/l 
Kisikove razmere     
Raztopljeni kisik O2 mg/l 
Nasičenost s kisikom   % 
BPK5 O2 mg/l 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/l 
Celoten organski ogljik  (TOC)** C mg/l 
Raztopljeni organski ogljik 
(DOC)  C mg/L 

Hranila     
Amonij N mg/l 
Nitrat N mg/l 
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Parameter  Merska enota 
Nitrit N mg/l 
Celotni fosfor P mg/l 
Ortofosfat P mg/l 
Skupen dušik (TN) N mg/l 
Organski dušik N mg/l 
Organska mikroonesnaževala     
atrazin   µg/L 
Desetil-atrazin   µg/L 
Desizopropil-atrazin   µg/L 
Metolaklor (R in S)   µg/L 
Simazin   µg/L 
Propazin   µg/L 
Prometrin   µg/L 
Terbutilazin   µg/L 
Desetil-terbutilazin   µg/L 
Terbutrin   µg/L 
Klorfenvinfos  µg/L 
Klorpirifos-etil  µg/L 
Trifluralin  µg/L 
Pendimetalin  µg/L 
Težke kovine (raztopljene)     
Arzen – filt As µg/L 
Kadmij – filt Cd µg/L 
Cink – filt Zn µg/L 
Baker – filt Cu µg/L 
Krom – filt Cr µg/L 
Svinec – filt Pb µg/L 
Nikelj – filt Ni µg/L 
Živo srebro – filt** Hg µg/L 
Bor – filt* B µg/L 
Kobalt – filt* Co µg/L 
Molibden – filt* Mo µg/L 
Antimon – filt* Sb µg/L 
Selen – filt* Se µg/L 
* Analizira samo Slovenija 
** Analizira samo Madžarska   

   
Tabela 6b: Analize fizikalno-kemijskih parametrov v sedimentu 

Parameter  Merska enota 
Mineralna olja*  mg/kg 
Težke kovine   
Baker Cu mg/kg 
Cink Zn mg/kg 
Kadmij Cd mg/kg 
Krom Cr mg/kg 
Nikelj Ni mg/kg 
Svinec Pb mg/kg 
Živo srebro Hg mg/kg 
* Na merilnem mestu Ledava – Murska šuma  
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PRILOGA 4.6: Izmenjava rezultatov v elektronski obliki 
 
Tabela 7: Oblika izpisa rezultatov fizikalno-kemijskih meritev za posamezen vzorec 
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Tabela 8: Oblika izpisa rezultatov vzorčenja bentoških nevretenčarjev 
 
 

Reka 
Kobiljanski 

potok 
Kobiljanski 

potok Ledava Velika 
Krka 

Vzorčno mesto Kobilje Redics 
Murska 
šuma Hodoš 

Datum vzorčenja     

Tip reke 
R_SI_11_
PN-gric_1 

R_SI_11_
PN-gric_2 

R_SI_11_
PN-gric_2 

R_SI_11_
PN-gric_2 

BENTOŠKI NEVRETENČARJI / Takson Ind. / 0,625 m2 
Nematoda Nematoda     
Oligochaeta Eiseniella tetraedra      
 Lumbriculus variegatus      
 Stylodrilus heringianus      
 Stylodrillus sp.     
 Nais sp.      
 Ophidonais serpentina      
 Peloscolex sp.     
 Tubificidae - brez lasastih ščetin     
Hirudinea Erpobdella octoculata      
Gastropoda Sadleriana sp.     
 Radix auricularia     
 Radix balthica     
 Gyraulus albus      
Bivalvia Pisidium sp.      
Isopoda Asellus aquaticus      
Ephemeroptera Baetis buceratus      
 Baetis rhodani      
 Caenis luctuosa     
 Ephemerella ignita      
 Habrophlebia fusca      
 Habrophlebia lauta      
Coleoptera Hydraena sp.      
Trichoptera Hydropsyche bulbifera      
 Hydropsyche sp. - juv.     
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 Limnephilus lunatus      
 Limnephilus rhombicus      
 Potamophylax rotundipennis      
Diptera Ceratopogoninae     
 Chironomini      
 Chironomus sk. Thummi     
 Orthocladiinae      
 Prodiamesa olivacea      
 Tanypodinae      
 Tanytarsini      
 Simulium sp.      
REK saprobnost     
REK trofičnost     
REK hidromorfološka spremenjenost/splošna 
degradiranost     

EKOLOŠKO STANJE:     
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Tabela 9: Oblika izpisa rezultatov vzorčenja fitobentosa in makrofitov 
 

Reka 
Kobiljanski 

potok 
Kobiljanski 

potok Ledava Velika 
Krka 

Vzorčno mesto Kobilje Redics 
Murska 
šuma Hodoš 

Tip reke 
R_SI_11_
PN-gric_1 

R_SI_11_
PN-gric_2 

R_SI_11_
PN-gric_2 

R_SI_11_
PN-gric_2 

FITOBENTOS / Takson 
Datum vzorčenja     
Diatomeje Ind. / 500 
Bacillariophyta Achnanthes biasolletiana     
 Achnanthes bioretii     
 Achnanthes lanceolata     
 Achnanthes minutissima     
 Achnanthes sp.     
 Amphora ovalis     
 Amphora pediculus     
 Caloneis amphisbaena     
 Caloneis silicula     
 Cocconeis pediculus     
 Cocconeis placentula     
 Cyclotella meneghiniana     
 Cymatopleura elliptica     
 Cymatopleura solea     
 Cymbella cistula     
 Cymbella helvetica     
Ostale alge* Relativna pogostost (1,2,3,4,5) 
Chlorophyta Closterium ehrenbergii     
 Closterium moniliferum     
Cyanophyta Phormidium sp.     
MAKROFITI / Takson Pogostost (Kohler) 
Datum vzorčenja     
Spermatophyta Callitriche sp.     
 Elodea canadensis     
 Lemna minor     
 Myosotis scorpioides     
 Myriophyllum spicatum     
 Nuphar luteum     
 Potamogeton crispus     
 Potamogeton natans     
 Potamogeton nodosus     
 Potamogeton pectinatus     
 Ranunculus aquatilis     
 Schoenoplectus lacustris     
 Sparganium emersum     
 Sparganium erectum agg.     
 Typha latifolia     
REK saprobnost     
REK trofičnost     

EKOLOŠKO STANJE     
* se ne upoštevajo pri vrednotenju ekološkega stanja 

18/37 



Poslovnik Delovne skupine za kakovost voda 

PRILOGA 4.7: Metodologija vrednotenja kemijskega stanja rek 
 
Ocena kemijskega stanja vodnih teles rek predstavlja obremenjenost rek s prednostnimi in 
prednostno nevarnimi snovmi. Zanje so na območju držav Evropske skupnosti postavljeni 
enotni okoljski standardi kakovosti, določeni v Direktivi 2013/39/ES. Na Madžarskem mejne 
vrednosti kemijskega stanja rek ureja Uredba Ministrstva za razvoj podeželja št. 10/2010 
(VIII.18)  o uporabi mejnih vrednostih onesnaženja površinskih voda, v Sloveniji pa Uredba o 
stanju površinkih voda (Ur. l. RS št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16). Parametri in okoljski 
standardi kakovosti za parametre kemijskega stanja v vodi in organizmih so podani v tabeli 
10. Okoljski standardi kakovosti so določeni kot letna povprečna vrednost parametra in kot 
največja dovoljena koncentracija parametra. Kemijsko stanje površinske vode se ugotavlja 
na posameznem merilnem mestu na podlagi izračuna letne povprečne vrednosti parametrov 
kemijskega stanja in na podlagi primerjave posameznega rezultata z največjo dovoljeno 
koncentracijo parametra. Površinska voda ima dobro kemijsko stanje, če nobena letna 
povprečna vrednost parametra kemijskega stanja, izračunana kot aritmetična srednja 
vrednost koncentracij, izmerjenih v različnih časovnih obdobjih leta, ne presega okoljskega 
standarda kakovosti, in če noben posamezen rezultat ne presega največje dovoljene 
koncentracije parametra. 
 
Tabela 10: Okoljski standardi kakovosti  za parametre kemijskega stanja v vodi in organizmih 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Št. Ime snovi Številka 
CAS (1)  

LP-OSK (2)  
Celinske 

površinske 
vode (3)  

LP-OSK (2)  
Druge 

površinske 
vode 

NDK-OSK (4)  
Celinske 

površinske 
vode (3)  

NDK-OSK (4)  
Druge 

površinske 
vode 

OSK 
Organizmi (12)  

(1) alaklor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7   
(2) antracen 120-12-7 0,1 0,1 0,1 0,1   
(3) atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0   
(4) benzen 71-43-2 10 8 50 50   
(5) bromirani difeniletri (5)  32534-81-9     0,14 0,014 0,0085 

(6) kadmij in njegove spojine 
(glede na razrede trdote 
vode) (6)  

7440-43-9 ≤ 0,08 (razred 1) 
0,08 (razred 2) 
0,09 (razred 3) 
0,15 (razred 4) 
0,25 (razred 5) 

0,2 ≤ 0,45 (razred 1) 
0,45 (razred 2) 
0,6 (razred 3) 
0,9 (razred 4) 
1,5 (razred 5) 

≤ 0,45 (razred 1) 
0,45 (razred 2) 
0,6 (razred 3) 
0,9 (razred 4) 
1,5 (razred 5) 

  

(6a) ogljikov tetraklorid (7)  56-23-5 12 12 ni relevantno ni relevantno   
(7) C10–13 kloroalkani (8)  85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4   
(8) klorfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3   
(9) klorpirifos (klorpirifos-etil) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1   
(9a) ciklodienski pesticidi: 

  aldrin (7)  

  dieldrin (7)  

  endrin (7)  

  izodrin (7)  
 

309-00-2 
60-57-1 
72-20-8 
465-73-6 

Σ = 0,01 Σ = 0,005 ni relevantno ni relevantno   

(9b) DDT vsota (7), (9)  ni relevantno 0,025 0,025 ni relevantno ni relevantno   
para-para-DDT (7)  50-29-3 0,01 0,01 ni relevantno ni relevantno   

(10) 1,2-dikloroetan 107-06-2 10 10 ni relevantno ni relevantno   
(11) diklorometan 75-09-2 20 20 ni relevantno ni relevantno   
(12) di(2-etilheksil)ftalat (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 ni relevantno ni relevantno   
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(13) diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8   
(14) endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004   
(15) fluoranten 206-44-0 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30 

(16) heksaklorobenzen 118-74-1     0,05 0,05 10 

(17) heksaklorobutadien 87-68-3     0,6 0,6 55 

(18) heksaklorocikloheksan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02   
(19) izoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0   
(20) svinec in njegove spojine 7439-92-1 1,2 (13)  1,3 14 14   
(21) živo srebro in njegove spojine 7439-97-6     0,07 0,07 20 

(22) naftalen 91-20-3 2 2 130 130   
(23) nikelj in njegove spojine 7440-02-0 4 (13)  8,6 34 34   
(24) nonilfenoli 

(4-nonilfenol) 
84852-15-3 0,3 0,3 2,0 2,0   

(25) oktilfenoli 
(4-(1,1′,3,3′-
tetrametilbutil)fenol) 

140-66-9 0,1 0,01 ni relevantno ni relevantno   

(26) pentaklorobenzen 608-93-5 0,007 0,0007 ni relevantno ni relevantno   
(27) pentaklorofenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1   
(28) poliaromatski ogljikovodiki 

(PAH) (11)  
ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno ni relevantno   

benzo(a)piren 50-32-8 1,7 × 10–4  1,7 × 10–4  0,27 0,027 5 

benzo(b)fluoranten 205-99-2 glej opombo 11 glej opombo 11 0,017 0,017 glej opombo 11 

benzo(k)fluoranten 207-08-9 glej opombo 11 glej opombo 11 0,017 0,017 glej opombo 11 

benzo(g,h,i)perilen 191-24-2 glej opombo 11 glej opombo 11 8,2 × 10–3  8,2 × 10–4  glej opombo 11 

indeno(1,2,3-cd)piren 193-39-5 glej opombo 11 glej opombo 11 ni relevantno ni relevantno glej opombo 11 

(29) simazin 122-34-9 1 1 4 4   
(29a) tetrakloroetilen (7)  127-18-4 10 10 ni relevantno ni relevantno   
(29b) trikloroetilen (7)  79-01-6 10 10 ni relevantno ni relevantno   
(30) tributilkositrove spojine 

(tributilkositrov kation) 
36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015   

(31) triklorobenzeni 12002-48-1 0,4 0,4 ni relevantno ni relevantno   
(32) triklorometan 67-66-3 2,5 2,5 ni relevantno ni relevantno   
(33) trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 ni relevantno ni relevantno   
(34) dikofol 115-32-2 1,3 × 10–3  3,2 × 10–5  ni relevantno (10)  ni relevantno (10)  33 

(35) perfluorooktan sulfonska kislina 
in njeni derivati (PFOS) 

1763-23-1 6,5 × 10–4  1,3 × 10–4  36 7,2 9,1 

(36) kvinoksifen 124495-18-7 0,15 0,015 2,7 0,54   
(37) dioksini in dioksinom podobne 

spojine 
glej opombo 10 v 
Prilogi X k Direktivi 
2000/60/ES 

    ni relevantno ni relevantno vsota PCDD + 
PCDF + PCB-DL 
0,0065 μg.kg–1 
TEQ (14)  

(38) aklonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012   
(39) bifenoks 42576-02-3 0,012 0,0012 0,04 0,004   
(40) cibutrin 28159-98-0 0,0025 0,0025 0,016 0,016   
(41) cipermetrin 52315-07-8 8 × 10–5  8 × 10–6  6 × 10–4  6 × 10–5    
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(42) diklorvos 62-73-7 6 × 10–4  6 × 10–5  7 × 10–4  7 × 10–5    
(43) heksabromociklododekan 

(HBCDD) 
glej opombo 12 v 
Prilogi X k Direktivi 
2000/60/ES 

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167 

(44) heptaklor in heptaklor epoksid 76-44-8/1024-57-3 2 × 10–7  1 × 10–8  3 × 10–4  3 × 10–5  6,7 × 10–3  

(45) terbutrin 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034   
(1)  CAS: Služba za izmenjavo kemičnih izvlečkov. 
(2)  Ta vrednost je okoljski standard kakovosti, izražen kot letna povprečna vrednost (LP-OSK). Če ni drugače določeno, velja za celotno koncentracijo vseh 
izomerov. 
(3)  Celinske površinske vode zajemajo reke in jezera ter sorodna umetna ali močno preoblikovana vodna telesa. 
(4)  Ta vrednost je okoljski standard kakovosti, izražen kot največja dovoljena koncentracija (NDK-OSK). Kjer so NDK-OSK označene kot ‚ni relevantno‘, se 
šteje, da vrednosti LP-OSK zagotavljajo varstvo pred kratkotrajnimi konicami onesnaženja v stalnih izpustih, ker so znatno nižje od vrednosti, določenih na 
podlagi akutne toksičnosti. 
(5)  Za skupino prednostnih snovi, ki jih zajemajo bromirani difeniletri (št. 5), se OSK nanaša na vsoto koncentracij sorodnih snovi pod številkami 28, 47, 99, 
100, 153 in 154. 
(6)  Za kadmij in njegove spojine (št. 6) se vrednosti OSK razlikujejo glede na trdoto vode, razdeljeno v pet razredov (razred 1: < 40 mg CaCO3/l, razred 2: 
40 do < 50 mg CaCO3/l, razred 3: 50 do < 100 mg CaCO3/l, razred 4: 100 do < 200 mg CaCO3 /l in razred 5: ≥ 200 mg CaCO3/l). 
(7)  Ta snov ni prednostna snov, temveč eno od drugih onesnaževal, za katera so OSK enaki OSK, določenim v zakonodaji, ki se je uporabljala pred 13. 
januarjem 2009. 
(8)  Okvirni parameter za to skupino snovi ni opredeljen. Okvirni parameter(-ri) mora(-jo) biti opredeljen(-i) z analitsko metodo. 
(9)  Celotni DDT obsega vsoto izomerov 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etana (številka CAS 50-29-3; številka EU 200-024-3); 1,1,1-trikloro-2 (o-
klorofenil)-2-(p-klorofenil) etana (številka CAS 789-02-6; številka EU 212-332-5); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilena (številka CAS 72-55-9; številka EU 
200-784-6) in 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etana (številka CAS 72-54-8; številka EU 200-783-0). 
(10)  Za določitev NDK-OSK za te snovi ni na voljo zadostnih informacij. 
(11)  Pri skupini prednostnih snovi poliaromatskih ogljikovodikov (PAH) (št. 28) se OSK za organizme in ustrezni LP-OSK v vodi nanašajo na koncentracijo 
benzo(a)pirena, saj temeljijo na njegovi toksičnosti. Benzo(a)piren se lahko šteje za kazalnik za druge PAH, zato je treba za primerjavo z OSK za organizme 
ali ustreznimi LP-OSK za vodo spremljati le benzo(a)piren. 
(12)  OSK za organizme se nanaša na ribe, razen če ni določeno drugače. Namesto tega se lahko spremlja drug takson ali drug medij, če OSK, ki se 
uporablja, zagotavlja enako raven zaščite. Za snovi pod številko 15 (fluorantin) in 28 (PAH) se OSK za organizme nanaša na rake in mehkužce. Spremljanje 
fluorantina in PAH v ribah ni primerno za oceno kemijskega stanja. Za snovi pod številko 37 (dioksini in dioksinom podobne spojine) se OSK za organizme 
nanašajo na ribe, rake in mehkužce, v skladu z oddelkom 5.3 Priloge k Uredbi Komisije (EU) št. 1259/2011 z dne 2. decembra 2011 o spremembi Uredbe 
(ES) št. 1881/2006 v zvezi z mejnimi vrednostmi dioksinov, dioksinom podobnih PCB-jev in dioksinom nepodobnih PCB-jev v živilih (UL L 320, 3.12.2011, 
str. 18). 
(13)  Ti OSK se nanašajo na biološko razpoložljive koncentracije snovi. 
(14)  PCDD: poliklorirani dibenzo-p-dioksini; PCDF: poliklorirani dibenzofurani; PCB-DL: dioksinom podobni poliklorirani bifenili; TEQ: toksični ekvivalenti v 
skladu s faktorji toksične ekvivalentnosti Svetovne zdravstvene organizacije iz leta 2005.“ 
 
 
  
PRILOGA 4.8: Metodologija vrednotenja ekološkega stanja rek 
 
 
A. Slovenija 
 
 
4.8.1: Biološki elementi kakovosti 
 
 
Fitobentos in makrofiti 
 
modul saprobnost 
 
Saprobnost se vrednoti z metriko Saprobni indeks (SI). Izračuna se ga na podlagi vzorcev 
fitobentosa (upošteva se le kremenaste alge) po enačbi Pantle in Bucka (1955), modificirani 
po Zelinki in Marvanu (1961) in kasneje po Rottu (1997): 
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kjer je: 
SI - saprobni indeks, 
SWi - saprobna vrednost i-tega taksona, 
Gi - indikatorska vrednost i-tega taksona, 
Hi - pogostost i-tega taksona. 
 
Pogostost taksona (Hi) v posameznem vzorcu predstavlja število posameznih taksonov na 
500 preštetih kremenastih alg. 
 
Vrednost Saprobnega indeksa (SI) je potrebno normalizirati in transformirati. Oba postopka 
se izvede v enem koraku, s pomočjo transformacijskih enačb, ki so tipsko specifične in 
odvisne od izračunane vrednosti SI. Dobljena vrednost je normalizirana in transformirana 
vrednost SI (transSI_REK). 
 
Vrednost modula saprobnost, izračunana na podlagi elementa fitobentos in makrofiti, je 
enaka transformirani REK vrednosi Saprobnega indeksa (transSI_REK). 
 
Glede na dobljeno vrednost modula saprobnost se vzorčno mesto uvrsti v ustrezen razred 
ekološkega stanja (tabela 11). 
 
 
modul trofičnost 
 
Trofičnost se vrednoti z metrikama Trofični indeks (TI), ki se ga izračuna na podlagi vzorcev 
fitobentosa (upošteva se le kremenaste alge), in Indeks rečnih makrofitov (RMI), ki se ga 
izračuna na podlagi vzorcev makrofitov. 
 
Trofični indeks se izračuna po Rottu (1999): 
 

∑

∑

=

=

∗

∗∗
= n

i
ii

n

i
iii

HG

HGTW
TI

1

1  

 
kjer je: 
TI - trofični indeks, 
TWi - trofična vrednost i-tega taksona, 
Gi - indikatorska vrednost i-tega taksona, 
Hi - pogostost i-tega taksona. 
 
Pogostost taksona (Hi) v posameznem vzorcu predstavlja število posameznih taksonov na 
500 preštetih kremenastih alg. 
 
Vrednost Trofičnega indeksa (TI) je potrebno normalizirati in transformirati. Oba postopka se 
izvede v enem koraku, s pomočjo transformacijskih enačb, ki so tipsko specifične in odvisne 
od izračunane vrednosti TI. Dobljena vrednost je normalizirana in transformirana vrednost TI 
(transTI_REK). 
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Indeks rečnih makrofitov se izračuna po enačbi: 
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kjer je: 
RMI - indeks rečnih makrofitov, 
QAi - pogostost i-tega taksona iz skupine A, 
QABi - pogostost i-tega taksona iz skupine AB, 
QBCi - pogostost i-tega taksona iz skupine BC, 
QCi - pogostost i-tega taksona iz skupine C, 
QSi - pogostost i-tega taksona iz vseh skupin (skupine A, AB, B, BC, C; taksoni iz skupine 

ABC niso upoštevani), 
nA - celotno število taksonov v skupini A, 
nAB - celotno število taksonov v skupini AB, 
nBC - celotno število taksonov v skupini BC, 
nC - celotno število taksonov v skupini C, 
nS - celotno število taksonov v vseh skupinah (skupine A, AB, B, BC, C; taksoni iz skupine 

ABC niso upoštevani). 
 
Pogostost taksona makrofitov v posameznem vzorcu se oceni glede na 5-stopenjsko 
lestvico: 

1 - zelo redek (nekaj primerkov) 
2 - redek (do 10 %) 
3 - zmerno prisoten (10-25 %) 
4 - pogost (25-50 %) 
5 - zelo pogost, prevladujoč takson (več kot 50 %) 

 
Vrednost Indeksa rečnih makrofitov (RMI) je potrebno normalizirati, v nadaljevanju pa 
normalizirane vrednosti še transformirati. Transformacijsko enačbo se izbere glede na 
dobljeno normalizirano vrednost (RMI_REK). Na koncu dobljena vrednost je transformirana 
vrednost RMI_REK (transRMI_REK). 
 
Vrednost modula trofičnost, izračunana na podlagi elementa fitobentos in makrofiti, je enaka 
povprečni vrednosti med transformirano REK vrednostjo Trofičnega indeksa fitobentosa in 
transformirano REK vrednostjo Indeksa rečnih makrofitov ((transTI_REK + transRMI_REK) / 
2). 
 
Glede na dobljeno vrednost modula trofičnost se vzorčno mesto uvrsti v ustrezen razred 
ekološkega stanja (tabela 11). 
 
 
Bentoški nevretenčarji 
 
 
modul saprobnost 
 
Saprobnost se vrednoti z metriko Saprobni indeks (SI). Izračuna se ga po enačbi: 
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kjer je: 
SIj - saprobni indeks j-tega vzorca, 
hi -  številčnost i-tega taksona, 
Gi - indikatorska vrednost i-tega taksona, 
si - saprobna vrednost i-tega taksona. 
 
Izračunano vrednost Saprobnega indeksa je potrebno normalizirati in transformirati s 
pomočjo transformacijskih enačb. Enačbe so tipsko specifične in odvisne od izračunane 
vrednosti SI. Dobljena vrednost je normalizirana in transformirana vrednost Saprobnega 
indeksa, oziroma transformirana vrednost razmerja ekološke kakovosti transSI_ REK. 
 
Glede na dobljeno transformirano vrednost razmerja ekološke kakovosti (transSI_REK) se 
vzorčno mesto uvrsti v ustrezen razred ekološkega stanja (tabela 11). 
 
 
modul hidromorfološka spremenjenost 
 
Hidromorfološko spremenjenost se vrednoti z za tip reke značilnimi multimetrijskimi indeksi. 
Splošno ime zanje je Slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne 
degradiranosti (SMEIH). Zapiše se ga lahko v obliki naslednje splošne enačbe: 
 

4321 dMcMbMaMSMEIHR +++=  
 
kjer je: 
SMEIHR - slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne 
degradiranosti rek tipa R, 
a - utež biološke metrike 1, 
M1 - metrika 1, 
b - utež biološke metrike 2, 
M2 - metrika 2, 
c - utež biološke metrike 3, 
M3 - metrika 3, 
d - utež biološke metrike 4, 
M4 - metrika 4. 
 
Za različne tipe rek so uporabljene različne metrike ali vsaj različne kombinacije metrik. 
Multimetrijski indeksi so sestavljeni iz 3 ali 4 metrik. 
 
Vrednost posameznih metrik je, preden se iz njih izračuna SMEIH, potrebno normalizirati. 
Izračunana vrednost multimetrijskega indeksa SMEIH predstavlja razmerje ekološke 
kakovosti SMEIH. Nato se s pomočjo transformacijske enačbe izračuna transformirane 
vrednosti razmerja ekološke kakovosti SMEIH (transSMEIH). Transformacijske enačbe so 
tipsko specifične in odvisne od izračunane vrednosti SMEIH. 
 
Glede na dobljeno transformirano vrednost razmerja ekološke kakovosti (transSMEIH) se 
vzorčno mesto uvrsti v ustrezen razred ekološkega stanja (tabela 11). 
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Tabela 11: Razredi kakovosti ekološkega stanja ter mejne vrednosti razredov kakovosti 

 
*  rezultati vrednotenja bioloških elementov kakovosti se za potrebe razvrščanja zaokrožijo na dve decimalni 

mesti 
 
 
4.8.2: Splošni fizikalno-kemijski elementi 
 
Tabela 12: Mejne vrednosti za razrede kakovosti ekološkega stanja za splošne fizikalno-
kemijske parametre 
 

Parameter Izražen 
kot Enota 

Mejne vrednosti za ekološko stanje – 
spodnja meja razreda*  

ZELO DOBRO DOBRO 
BPK5 O2 mg/L 1,6 - 2,4 a 2,1 - 5,4 a 

nitrat NO3 mg/L 3,0 - 6,0 b 11,0 - 25,0 b 
celotni fosfor P mg/L 0,02 – 0,1b 0,05 – 0,20b 

*  natančne mejne vrednosti so določene glede na opis tipa v metodologijah v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja površinskih voda 

a  vrednotenje na podlagi izračuna 90-tega percentila, če je na voljo vsaj 10 podatkov; sicer se parameter vrednoti 
na podlagi največje izmerjene vrednosti 

b  vrednotenje na podlagi izračuna mediane 
 
 
4.8.3: Posebna onesnaževala 
 
Vsebnost posebnih onesnaževal v površinskih vodah se vrednoti na podlagi aritmetičnih 
srednjih letnih vrednosti koncentracij za posamezno posebno onesnaževalo in na podlagi 
največje izmerjene vrednosti posameznega posebnega onesnaževala. Posebna 
onesnaževala in mejne vrednosti so navedeni v tabeli 13. 
 
Tabela 13: Mejne vrednosti razredov ekološkega stanja za posebna onesnaževala 
 

Št. Ime parametra Številka CAS Enota 

Mejne vrednosti za ekološko stanje 
ZELO 

DOBRO DOBRO 

LP LP-OSK NDK-OSK 
Sintetična onesnaževala 
1 1,2,4-trimetilbenzen 95-63-6 μg/L 0,2 2 20 
2 1,3,5-trimetilbenzen 108-67-8 μg/L 0,2 2 20 
3 bisfenol-A 80-05-7 μg/L 0,16 1,6 16 
4 klorotoluron (+ desmetil klorotoluron) 15545-48-9 μg/L 0,08 0,8 8 
5 cianid (prosti) a 57-12-5 μg/L 1 1,2 17 
6 dibutilftalat 84-74-2 μg/L 1 10 100 
7 dibutilkositrov kation ni določena μg/L 0,002 0,02 0,21 
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Št. Ime parametra Številka CAS Enota 

Mejne vrednosti za ekološko stanje 
ZELO 

DOBRO DOBRO 

LP LP-OSK NDK-OSK 
8 epiklorhidrin 106-89-8 μg/L 1,2 12 120 
9 fluorid 16984-48-8 μg/L 68 680 6800 
10 formaldehid 50-00-0 μg/L 13 130 1300 
11 glifosat  1071-83-6 μg/L 2 20 200 
12 heksakloroetan 67-72-1 μg/L 2,4 24 240 
13 ksileni 1330-20-7 μg/L 19 185 1850 
14 linearni alkilbenzen sulfonati-LAS (C10-

C13) b 
42615-29-2 μg/L 25 250 2500 

15 n-heksan 110-54-3 μg/L 0,02 0,2 1,2 
16 pendimetalin 40487-42-1 μg/L 0,03 0,3 3 
17 fenol 108-95-2 μg/L 0,8 7,7 77 
18 S-metolaklor 87392-12-9 μg/L 0,03 0,3 2,7 
19 terbutilazin 5915-41-3 μg/L 0,05 0,5 5,3 
20 toluen 108-88-3 μg/L 7,4 74 740 
Nesintetična onesnaževala 
21 arzen in njegove spojine c 7440-38-2 μg/L 0,7 7 21 
22 baker in njegove spojine c 7440-50-8 μg/L 1 8,2 + NO 73 + NO 
23 bor in njegove spojine c 7440-42-8 μg/L 30 180 + NO 1800 + NO 
24 cink in njegove spojine c 7440-66-6 μg/L 4,2 e 

4,2 f 
4,2 g 

7,8 e + NO 
35,1 f + NO 
52 g + NO 

78 e + NO 
351 f + NO 
520 g + NO 

25 kobalt in njegove spojine c 7440-48-4 μg/L 0,1 0,3 + NO 2,8 + NO 
26 krom in njegove spojine (izražen kot 

celotni krom) c 
7440-47-3 μg/L 1,2 12  160 

27 molibden in njegove spojine c 7439-98-7 μg/L 2,4 24 200 
28 antimon in njegove spojine c 7440-36-0 μg/L 0,6 3,2 + NO 30 + NO 
29 selen c 7782-49-2 μg/L 0,6 6 72 
Ostala posebna onesnaževala 
30 nitrit ni določena mg/L NO2   ni določena 
31 KPK ni določena mg/L O2   ni določena 
32 sulfat ni določena mg/L SO4 15 150 ni določena 
33 mineralna olja  ni določena mg/L 0,005 0,05 ni določena 
34 organski vezani halogeni sposobni 

adsorbcije (AOX) 
ni določena μg/L 2 20 ni določena 

35 poliklorirani bifenili (PCB) d ni določena μg/L 0,003 0,01 ni določena 
a  Rezultati monitoringa se vrednotijo glede na mejo zaznavnosti razpoložljive analizne metode v skladu s predpisom, ki ureja monitoring 

stanja površinskih voda. 
b  Za vrednotenje parametra LAS se uporabi rezultate analize anionaktivnih detergentov z MBAS. 
c  Pri vrednotenju rezultatov monitoringa glede na letno povprečno vrednost se lahko upoštevajo koncentracije naravnega ozadja, trdota 

vode, pH ali drugi parametri; način njihovega upoštevanja se obrazloži v poročilu o monitoringu v skladu s predpisom, ki ureja 
monitoring stanja površinskih voda. 

d  Vsota po Ballschmitter-ju: PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153, PCB-180. 
e  Velja za vode s trdoto, manjšo od 50 mg/L CaCO3. 
f  Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 50 mg/L CaCO3 in manjšo od 100 mg/L CaCO3. 
g  Velja za vode s trdoto, enako ali večjo od 100 mg/L CaCO3. 
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NO  Vrednost naravnega ozadja (kadmij in njegove spojine 0,04 μg/L, živo srebro in njegove spojine 0,0025 μg/L, baker in njegove spojine 
1,0 μg/L , bor in njegove spojine 30 μg/L, cink in njegove spojine 4,2 μg/L, kobalt in njegove spojine 0,1 μg/L, antimon in njegove 
spojine 0,6 μg/L). 

 
 
B. Madžarska 
 
 
4.8.4: Biološki elementi kakovosti 
 
 
Bentoški nevretenčarji 
 
 
Na Madžarskem se uporablja Multimetrijski sistem vrednotenja bentoških nevretenčarjev 
(HMMI), ki vsebuje šest indeksov. Multimetrijski indeksi vključujejo metrike, specifične za 
številčnost, raznolikost, toleranco in funkcionalne odnose v združbi, ki ustrezno opredelijo 
stanje površinske vode. 
 
Tabela 14: Indeksi HMMI 
 

Kratica indeksa  Ime tipa indeksa  
HMMI_m  Multimetrijski indeks 

bentoških nevretenčarjev 
za planinski tip vodotokov 

HMMI_sc  Multimetrijski indeks 
bentoških nevretenčarjev za 
hribovski tip malih in srednjih 
vodotokov 

HMMI_lc  Multimetrijski indeks 
bentoških nevretenčarjev za 
hribovski tip velikih vodotokov  

HMMI_sl  Multimetrijski indeks 
bentoških nevretenčarjev za 
nižinski tip malih in srednjih 
vodotokov  

HMMI_ll  Multimetrijski indeks 
bentoških nevretenčarjev za 
nižinski tip velikih in zelo 
velikih vodotokov  

HMMI to Multimetrijski indeks 
bentoških nevretenčarjev za 
jezera 

 
 
 
 
 
 
 
Formule in mejne vrednosti, ki se uporabljajo za izračun in ovrednotenje posameznega indeksa 
 
Iz spodnjih metrik se izračuna hidromorfološki multimetrijski indeks razmerja ekološke kakovosti (HMMI-REK). 
 
 

27/37 



Poslovnik Delovne skupine za kakovost voda 

Multimetrijski indeks Zelo dobro Dobro   Zmerno     Slabo  Enačba za normalizacijo 

 
 
EP taxon zsam –  Število taksonov EP 
EPT taxon zsam -  Število taksonov EPT 
EPTCOB taxon zsam -  Število taksonov EPTCOB 
EPT% -  % EPT taksonov 
SH –  Shannon diverziteta 
ASTP  -  ASTP 
Log –  pogostost v litoralni coni  
Eu-hr% -   % eukrenalnih taksonov napram hiporitralnim  
RB-RL% -  % reobiontov napram reo- limnofilom 
LR-RL% -  % limno- reofilov napram reo- limnofilom 
 
Meje HMMI so identični razponi razredov (Zelo dobro/dobro = 0,8; Dobro/zmerno = 0,6; 
Zmerno/slabo= 0,4; Slabo/zelo slabo= 0,2). 
 
 
Vrednotenje stanja vodnih teles poteka po naslednjih načelih. Mesto vzorčenja se ovrednoti 
na podlagi letnega povprečja. Ocena za določeno obdobje je povprečna vrednost letnih 
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povprečij. Če na vodnem telesu obstaja več mest vzorčenja, je končna ocena vodnega 
telesa povprečna vrednost vseh vzorčevalnih mest. 
Za vodotoke, kjer se uporabljajo HMMI_lc in HMMI_ll in kjer je kakovost vzorčenja v veliki 
meri odvisna od vodostaja, je treba pri letni oceni lokacije vzorčenja upoštevati maksimalno 
letno vrednost. Ocena za določeno obdobje je povprečje letnih maksimumov. Če na vodnem 
telesu obstaja več mest vzorčenja, je končna ocena vodnega telesa povprečna vrednost 
vseh vzorčevalnih mest. 
 
Fitobentos 
 
Vodotoki 
 
Za oceno podatkov fitobentosa je priporočljiv program OMNIDIA (Lecointe et al. 2008), ki se 
na široko uporablja v EU. 
 
Za oceno uporabljene vrednosti indeksov temeljijo na relativni pogostosti taksonov v 
posameznem vzorcu, na katerega vplivajo različni dejavniki (organska osnesnaževala, 
rastlinska hranila, slanost, zakisanost). V naših vodah se organska in anorganska 
obremenitev pogosto pojavljata skupaj, tako je multimetrični indeks (IPSITI=(IPS+SI+TI)/3) 
izračunan s povprečjem indeksov posameznih tipov IPS (Specific Pollution Sensitivity index, 
Coste in CEMAGREF 1982), SI (Austrian Saprobic Index, Rott et al. 1997) in TI (Austrian 
Trophic Index, Rott et al. 1999), pokazal boljšo korelacijo s fizikalno – kemijskimi parametri, 
zato ga uporabljamo pri izračunu ocene (Várbíró et al. 2011). 
 
Vrednosti REK (razmerje ekološke kakovosti) izračunamo s pomočjo enačb, ki so navedene 
v tabeli 15 (x nadomestimo z vrednostjo metrike, ki se uporablja za določeni tip vode, y 
predstavlja vrednost REK). 
 
Indeksi in mejne vrednosti za vsak tip so prikazani v spodnji tabeli. 
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Tabela 15: Enačbe za izračun vrednosti REK 
 Tip HM tip Indeks Enačba REK Metrika 
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Referencia – referenca 
Kivalo- zelo dobro 
Jo – dobro 
Mersekelt – zmerno 
Gyenge – slabo 
Rossz – zelo slabo 
 
 
Makrofiti 
 
Izračun RI  
Referenčni indeks v vseh tipih vodotokov izračunamo s pomočjo spodaj navedene formule: 
 

 

 
 
RI = referenčni indeks;  
QAi = „pogostost” taksonov skupine  'A';  
QCi = „pogostost” taksonov skupine  'C';  
Qgi = „pogostost” taksonov  vseh treh skupin;  
nA = število taksonov skupine 'A';  
nC = število taksonov skupine 'C';  
ng = (A+B+C) skupno število taksonov  
 
 
Končno vrednotenje (REK)  
Vrednost RI  s pomočjo naslednje formule pretvorimo v  vrednost med 0 in 1, kot je 
zahtevano v Vodni direktivi.  
 
REK = {(RI + 100) * 0,5}/100  
 
Mesto vzorčenja se na podlagi vrednosti REK uvrsti v ustrezen razred kakovosti ekološkega 
stanja. 
 
Tabela št. 16: Mejne vrednosti za vrednotenje 
 

 Ekološko 
stanje 

AP SL RES SRw LRw MRw 
REK REK REK REK REK REK 

Zelo dobro 5 1.00 - 0.61 1.00 - 0.63 1.00 - 0.71 1.00 - 0.71 1.00 - 0.71 1.00 - 0.68 
Dobro 4 0.60 - 0.31 0.74 - 0.55 0.70 - 0.51 0.70 - 0.38 0.70 - 0.48 0.67 - 0.55 
Zmero 3 0.30 - 0.16 0.54 - 0.35 0.50 - 0.31 0.37 - 0.11 0.47 - 0.30 0.54 - 0.25 
Slabo 2 0.15 - 0.05 0.34 - 0.05 0.30 - 0.05 0.10 - 0.05 0.29 - 0.05 0.24 - 0.05 

Zelo slabo 1 - - - - - - 
 
Legenda: 
MRw – Planinski ritralni potoki z apnenčastim in silikatnim dnom  
LRw – Ravninski veliki vodotoki  
SRw -- Mali in srednje veliki vodotoki  
AP – Slana jezera  
SL – Plitva jezera  
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RES – Globoki gorski zadrževalniki oz. hribovske in nižinske gramoznice 
Nerelevantno za zelo velike reke in reke v velikosti Donave
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4.8.5: Splošni fizikalno-kemijski elementi 
 
 
Tabela 17: Mejne vrednosti ekološkega stanja površinskih voda 
 
    Vrsta vodnega telesa, določena na podlagi posebnega pravnega predpisa 
  
 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I 

 1  Fizikalno-kemijski 
parametri 

 Zgornji odseki 
hribovskih in gorskih 

malih vodotokov  
(tipi 1, 2, 4, 8) 

 Hribovski in gorski 
mali vodotoki  
(tipi 3, 5, 9) 

 Gorski srednje 
veliki vodotoki in 

velike reke  
(tipi 6, 7, 10 ) 

 Ravninski mali 
vodotoki  

(tipi 11,12,15,18 
) 

 Ravninske 
srednje velike in 

velike reke  
(tipi 13,14,19,20 

) 

Ravninski vodotoki 
z zastajočo vodo 6  

(tipa 16, 17) 

 Ravninski 
vodotoki z 
organskimi 

snovmi v koritu  
(tipi 21, 22 ) 

 Odsek Donave  
na Madžarskem  
(tipi 23, 24, 25 ) 

 2  pH  Silikatska:  
6-8;  

Apnena:  
6.5-9 

 6,5-9  6,5-9  6,5-9  6,5-9  6,5-9  6,5-9  6,5-8,5 

 3  Električna prevodnost 
(μS/cm) 

 Silikatska: <500  
Apnena: <900 

 <900  <700  <1000  <900  <1200  <1000  <700 

 4  Klorid (mg/l)  <50  <50  <50  <60  <60  <60  <60  <40 
 5  Nasičenost s kisikom (%)  85-90  80-110  70-120  60-130  70-120  50-130  60-130  70-120 
 6  Raztopljeni kisik (mg/l)  >8  >7  >7  >6  >7  >5  >6  >7 
 7  BPK

5
 (mg/l)  <3  <3,5  <4  <4  <4  <4  <4  <3 

 8  KPK
cr

 (mg/l)  <15  <20  <25  <30  <25  <40  <40  <15 

 9  NH
4
-N (mg/l)  <0,1  <0,2  <0,3  <0,4  <0,4  <0,4  <0,4  <0,2 

 10  NO
2
-N (mg/l)  <0,04  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,06  <0,03 

 11  NO
3
-N (mg/l)  <3*  <3*  <3  <2  <2  <1  <2  <2 

 12  Skupni N (mg/l)  <4*  <4*  <4  <3  <3  <3  <3  <3 
 13  PO

4
-P (mg/m3)  <30**  

<80* 
 <50**  
<100* 

 <50**  
50-100 

 <200  <120  <100  <150  <80 

 14  Skupni P (mg/m3)  <80**  
<150* 

 <100** 
  <200* 

 <100**  
<100 

 <400  <250  <200  <300  <150 

Pripomba: 
* V primeru presežene vrednosti je treba ukrepati le, če je to potrebno za zagotovitev predpisanega ciljnega stanja v nižjih odsekih vodotoka. 
** Če je treba zaradi stoječe vode oziroma zadrževanja vode (ko se voda na tem mestu zadržuje več kot 14 dni) doseči strožje mejne vrednosti. 
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Mejne vrednosti kakovosti voda v Tabeli 17 veljajo za onesnaženja voda, določena kot letna 
povprečna vrednost. 
V primeru, da onesnaženje vode, ki ga povzročijo kisikove razmere in vsebnost hranil, 
doseže ali preseže dvojno vrednost letnega povprečja, raztopljeni kisik pa ne doseže 
polovice vrednosti letnega povprečja, pomeni preseganje mejne vrednosti za dobro stanje. 
Oceno je treba opraviti na podlagi izmerjene vrednosti. 
 
 
4.8.6 Posebna onesnaževala 
 
Na Madžarskem so za vrednotenje posebnih onesnaževal ugotovili mejne vrednosti razredov 
ekološkega stanja. Vrednotenje kroma, cinka, arzena in bakra se opravlja ločeno od 
prednostnih snovi. Skupno vrednotenje štirih elementov določi najslabša uvrstitev 
posameznih elementov. Vrednotenje se izvede na podlagi 90- tega percentila. 
 
Tabela 18: Mejna vrednost za vrednotenje raztopljenega cinka, bakra, kroma in arzena 
 

Parameter  Merska enota Mejna vrednost 
Raztopljeni cink µg/l 75 
Raztopljeni baker µg/l 10 
Raztopljeni krom µg/l 20 
Raztopljeni arzen µg/l 20 
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PRILOGA 4.9: Ocena stanja meddržavnih vodotokov 
 
Tabela 19: Ocena kemijskega in ekološkega stanja meddržavnih vodotokov 
 

SLOVENIJA 
Ledava 
 Murska 

šuma 

Velika Krka 
Hodoš 

Kobiljanski 
potok 

Kobilje 

Kobiljanski 
potok 
Redics 

KEMIJSKO STANJE         

prednostne in prednostno nevarne snovi         

EKOLOŠKO STANJE         

biološki elementi kakovosti        

splošni fizikalno - kemijski elementi         

posebna onesnaževala         

skupna ocena ekološkega stanja         
     

MADŽARSKA 
Ledava 
 Murska 

šuma 

Velika Krka 
Hodoš 

Kobiljanski 
potok 

Kobilje 

Kobiljanski 
potok 
Redics 

KEMIJSKO STANJE         

prednostne in prednostno nevarne snovi         

EKOLOŠKO STANJE         

biološki elementi kakovosti        

splošni fizikalno - kemijski elementi         

posebna onesnaževala         

skupna ocena ekološkega stanja         
 
 

35/37 



Poslovnik Delovne skupine za kakovost voda 
 

PRILOGA 5: Delovna skupina za kakovost voda in kontaktne osebe za 
monitoring 

 
 

1. Delovna skupina za kakovost voda 
 
 

Republika Slovenija     
 
     
Agencija republike Slovenije za okolje    mag.MojcaDobnikarTehovnik 
Vojkova 1b       telefon: +386 1 478 41 83 
1000 Ljubljana telefaks:+386 1 478 40 52 
 e.mail:mojca.dobnikar-  
 tehovnik@gov.si 
  
 
Agencija republike Slovenije za okolje   Bernarda Rotar 
Vojkova 1b  telefon: +386 1 478 44 28 
1000 Ljubljana  telefaks: +386 1 478 40 50 
        e.mail: bernarda.rotar@gov.si 
 
 
Madžarska 
 
Zahodno-podonavski      Székely Edgár  
direktorat za vode      telefon: + 36 94 521 252 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.    telefax: + 36 94 313 283 
  e-mail:szekely.edgar@ 
  nyuduvizig.hu 

     
 
Zahodno-podonavski                                    Szilvia Horváth 
direktorat za vode      telefon: +36 94 521 268 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.   telefax: + 36 94 313 283 
        e-mail: horvath.szilvia@ 
                                                                                       nyuduvizig.hu         
         

 
 

2. Kontaktne osebe za monitoring 
 
 
Republika Slovenija 
 
Agencija republike Slovenije za okolje  Edita Sodja 
Vojkova 1b      telefon: +386 4 578 03 92 
1000 Ljubljana  telefaks: +386 1 478 40 50 
        e.mail: edita.sodja@gov.si 
 
Agencija republike Slovenije za okolje  Bernarda Rotar 
Vojkova 1b      telefon: +386 1 478 44 28 
1000 Ljubljana  telefaks: +386 1 478 40 50 
        e.mail: bernarda.rotar@gov.si 
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Agencija republike Slovenije za okolje   Brigita Jesenovec 
Vojkova 1b      telefon: +386 1 478 40 25 
1000 Ljubljana      telefaks: +386 1 478 40 50 
        e.mail:brigita.jesenovec@gov.si 
 
 
 
Madžarska 
 
Zahodno-podonavski                                    Szilvia Horváth 
direktorat za vode      telefon: +36 94 521 268 
9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.   telefax: + 36 94 313 283 
        e-mail: horvath.szilvia@ 
                                                                                       nyuduvizig.hu         
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Priloga 4 
 

Program monitoringa Delovne skupine za kakovost voda za leto 2019 Stalne slovensko-
madžarske komisije za vodno gospodarstvo  

 
Člani Delovne skupine za kakovost voda Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno 
gospodarstvo so se dogovorili za program vzorčenja v letu 2019 in so uskladili komponente, 
ki jih bodo preiskovali.  
  
Člani delovne skupine so se dogovorili o naslednjem: 
 
• Merilna mesta Velika Krka Hodoš, Kobiljski potok Kobilje, Kobiljski potok Redič in 

Ledava Murska Šuma bodo v letu 2019 vzorčili in analizirali za splošne fizikalne-
kemijske parametre, vsebnost anorganskih mikroonesnaževal (težke kovine) in 
organska mikroonesnaževala (triazinske pesticide). Frekvenca vzorčenja, meseci 
vzorčenja, skupine parametrov ter parametri za analizo vode in sedimenta so razvidni 
iz tabel 1, 2 in 3 tega dokumenta. Skupna vzorčenja so planirana v mesecu maju in 
avgustu. 

• V letu 2019 se biološki elementi kakovosti ne bodo vzorčili, z upoštevanjem sklepa 
XV. zasedanja Slovensko-madžarske mešane komisije za vodno gospodarstvo in 
določb Vodne direktive. 

• Analizo sedimenta bodo leta 2019 opravili enkrat in sicer maja ali avgusta na merilnih 
mestih Velika Krka Hodoš in Ledava Murska Šuma ter opravili analize parametrov, ki 
so razvidni iz tabel 1, 2 in 3 tega dokumenta. Vzorči se, ko je sediment stabilen, torej v 
ugodnih hidroloških razmerah. Če hidrološke razmere v mesecu maju ne bodo 
primerne, bodo vzorčenje sedimenta opravili na skupnem vzorčenju meseca avgusta. 

 
Terminski plan vzorčenja je prikazan v tabeli 1, seznam preiskovanih parametrov pa v tabelah 
2 in 3.  
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Tabela 1: Terminski plan vzorčenj in analiz leta 2019 

Dr
ža

va
 

Vodotok Merilno mesto 

Ši
fra

 m
er

iln
eg

a m
es

ta
 

Osnovni fizikalno-kemijski parametri   
 

Kovine*: 
 

As, Cd, Zn, Cu, Cr,  Pb,  Ni,   
 

B, Co,  Mo, Sb, Se 
 

Hg 

Triazinski pesticidi 

Se
di

m
en

t (
ko

vin
e)

 

Se
di

m
en

t (
m

in
er

aln
a o

lja
) 

Fi
to

be
nt

os
 

Be
nt

oš
ki 

ne
vr

et
en

ča
rji

 

Ma
kr

of
iti

 

S
LO

V
E

N
IJ

A
 

VELIKA KRKA Hodoš 1350  2   5   8   11   2   5   8   11          5 6 7 8         5      
KOBILJSKI POTOK Kobilje 1312  2   5   8   11   2   5   8   11          5 6 7 8                
KOBILJSKI POTOK Redics 1331  2    5    8    11   2    5    8    11          5 6 7 8                
LEDAVA Murska Šuma 1265  2   5   8   11   2   5   8   11          5 6 7 8         5 5    

                                                                                          

M
A

D
ŽA

R
S

K
A VELIKA KRKA Hodoš   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         5 6 7 8         5      

KOBILJSKI POTOK Kobilje   1       5     8   10     1       5     8   10             5 6 7 8                
KOBILJSKI POTOK Redics   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         5 6 7 8                
LEDAVA Murska Šuma   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         5 6 7 8         5 5    

                          
  Dvakrat skupno vzorčenje: maja in avgusta                       

  Vzorčenje sedimenta: odvisno od hidroloških razmer (maja ali avgusta)            
  Naslednje vzorčenje bioloških elementov kakovosti bosta Slovenija in Madžarska izvedli v letu 2020 (vsake 3 leta) 

  Kovine:*         As, Cd, Zn, Cu, Cr,  Pb,  Ni,   Analize izvedeta Slovenija in Madžarska              
 B, Co,  Mo, Sb, Se Analize izvede samo Slovenija                 
  Hg                                                          Analize izvede samo Madžarska          
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Tabela 2: PARAMETRI ANALIZE SEDIMENTA 
 
Parameter Izražen kot Enota 
Mineralno olje*  mg/kg 
   
TEŽKE KOVINE   
Baker Cu mg/kg 
Cink Zn mg/kg 
Kadmij Cd mg/kg 
Krom Cr mg/kg 
Nikel Ni mg/kg 
Svinec Pb mg/kg 
Živo srebro Hg mg/kg 

* na merilnem mestu Ledava-Murska Šuma  
 
 
Tabela 3: PARAMETRI ANALIZE VODE 
Parameter  Enota 
    
SPLOŠNI PARAMETRI     
Temperatura zraka    oC 
Pretok   m3/s 
Temperatura vode    oC 
pH     
Električna prevodnost 25 ˚C    µS/cm 
Suspendirane snovi    mg/L 
Klorid Cl mg/L 
Sulfat SO4 mg/L 
Natrij Na mg/L 
Kalij K mg/L 
Kalcij Ca mg/L 
Magnezij Mg mg/L 
m-alkaliteta   mmol/L 
p-alkaliteta   mmol/L 
      
KISIKOVE RAZMERE     
Raztopljeni kisik O2 mg/L 
Nasičenost s kisikom   % 
BPK5 O2 mg/L 
KPK - K2Cr2O7 O2 mg/L 
   
HRANILA     
Amonij N mg/L 
Nitrat N mg/L 
Nitrit N mg/L 
Skupni fosfor P mg/L 
Ortofosfat P mg/L 
Skupni dušik (TN) N mg/L 
Organski dušik N mg/L 
Skupni organski ogljik (TOC)** C mg/l 
Raztopljeni organski ogljik (DOC) C mg/L 

 ORGANSKA MIKROONESNAŽEVALA 
 
atrazin   µg/L 
desetilatrazin   µg/L 
desizopropilatrazin   µg/L 
metolaklor (R in S)   µg/L 
Simazin   µg/L 
Propazin   µg/L 
Prometrin   µg/L 
Terbutilazin   µg/L 
Desetil-terbutilazin   µg/L 
Terbutrin   µg/L 
Klorfenvinfos  µg/L 
Klorpirifos-etil  µg/L 
Trifluralin  µg/L 
Pendimetalin  µg/L 
     
TEŽKE KOVINE (RAZTOPLJENE) 
Arzen – filt As µg/L 
Kadmij – filt Cd µg/L 
Cink- filt Zn µg/L 
Baker – filt Cu µg/L 
Krom- filt Cr µg/L 
Svinec – filt Pb µg/L 
Nikel – filt Ni µg/L 
Živo srebro – filt** Hg µg/L 
Bor – filt* B µg/L 
Kobalt – filt* Co µg/L 
Molibden - filt* Mo µg/L 
Antimon - filt* Sb µg/L 
Selen - filt* Se µg/L 
* analizira samo Slovenija  
**  analizira samo Madžarska 
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Stanje zakonodaje s področja podzemnih voda v  

Republiki Sloveniji 
 
 
1. Uvod 
 
Upravljanje z vodami je v slovenskem pravnem redu urejeno s predpisi na področju voda in okolja 
na evropsko primerljiv način in celovito obravnava področje varstva, rabe in urejanja voda. 
Sistemska ureditev upravljanja voda v Republiki Sloveniji je skladna z evropskimi pravnimi akti, 
strategijami in smernicami s področja voda in okolja, predvsem z Vodno direktivo1, Direktivo o 
okoljskih standardih kakovosti2, Direktivo o podzemni vodi3, Poplavno direktivo4, Morsko direktivo5, 
Direktivo o pitni vodi6, Direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode7, Direktivo o industrijskih  
emisijah8, Uredbo o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet9, Nitratno direktivo10 in Kopalno 
direktivo11. 
 
Kot podlago za upravljanje z vodami slovenska zakonodaja določa teritorialne podlage, 
institucionalno organiziranost, kakovostne standarde, instrumente in temeljne dokumente za 
izvajanje s predpisi določene politike ter finančna vire. Teritorialne podlage upravljanja v Republiki 
Sloveniji temeljijo na naravno potekajočih hidrografskih mejah povodij in porečij in kot osnovno 
teritorialno–administrativno delitev določajo dve vodni območji: vodno območje Donave, ki se deli 
na porečja reke Mure, Drave in Save, ter vodno območje Jadranskega morja, ki se deli na povodje 
reke Soče ter povodje Jadranskih rek z morjem.  
 

1 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
vodne politike 
2 Direktiva 2008/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o okoljskih standardih kakovosti na področju 
vodne politike, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv Sveta 82/176/EGS, 83/513/EGS, 84/156/EGS, 84/491/EGS, 86/280/EGS 
ter spremembi Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
3 Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem 
4 Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti 
5 Direktiva 2008/56/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju 
politike morskega okolja in Direktiva komisije (EU) 2017/845 z dne 17. maja 2017 o spremembi Direktive 2008/56/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z okvirnimi seznami elementov, ki se upoštevajo pri pripravi morskih strategij (Okvirna direktiva o 
morski strategiji) 
6 Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi 
7 Direktiva Sveta z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) 
8 Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje 
in nadzorovanje onesnaževanja) 
9 Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet 
in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS 
10 Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov 
11 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2006/7/ES z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in 
razveljavitvi Direktive 76/160/EGS 
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Ključen zakon, ki ureja področje upravljanja voda je Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 
67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15). Zakon o vodah ureja 
upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. 
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda in 
odločanje o rabi voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, vodne 
objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami. 
 
Cilj zakona o vodah oz. cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je 
doseganje dobrega stanja voda in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje 
varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in 
spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju 
dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove kakovosti. Pri opredelitvi ciljev 
upravljanja z vodami in z njimi povezanih programih ukrepov se upoštevajo vplivi podnebnih 
sprememb.  
 
Upravljanje z vodami in vodnimi ter priobalnimi zemljišči je v pristojnosti države, razen tistih 
nalog, za katere je po tem zakonu pristojna lokalna skupnost. 
 
Določene pravne podlage s področja monitoringa podzemnih voda ureja tudi Zakon o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 
33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg).  
 
 
2. Organiziranost  
 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je glavni odgovorni nosilec upravljanja z vodami. V okviru 
ministrstva so naloge na področju upravljanja z vodami razdeljene med ožjim ministrstvom in 
njegovimi organi v sestavi, predvsem Direkcijo Republike Slovenije za vode, Agencijo Republike 
Slovenije za okolje in Inšpektoratom Republike Slovenije za okolje in prostor.  Ministrstvo je 
nosilec priprave temeljnih dokumentov za izvajanje politike upravljanja z vodami, ter tudi nosilec 
procesa vključitve javnosti v proces upravljanja z vodami. Poleg tega je pristojno za pripravo 
predpisov, vladnih aktov za rabo vode, varstvo voda ter vladne akte s področja urejanja voda v 
povezavi z vodnimi in priobalnimi zemljišči, vodno infrastrukturo, ogroženimi območji ter 
izvajanjem javnih služb urejanja voda. Ministrstvo je pristojno tudi za izvajanje meddržavnih 
obveznosti in za sodelovanje ter usklajevanje politike in drugih vsebin s področja voda na ravni 
institucij Evropske komisije.  
 
Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) opravlja upravne, strokovne, organizacijske in 
razvojne naloge na področjih gradnje vodnih objektov in vodne infrastrukture ter vzdrževanja 
vodne infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč, na področju gospodarskih javnih služb s 
področja upravljanja voda, izvaja naloge, povezane z investicijami v vodno infrastrukturo, 
izvajanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nalogah v zvezi z dovoljevanjem 
rabe voda, opravlja naloge vodovarstvenega nadzora, pripravlja strokovne podlage in ukrepe za 
pripravo programov in načrtov s področja upravljanja z vodami, vodi evidence in arhiv s 
področja upravljanja voda, sodeluje z javnostmi na področju upravljanja voda in opravlja druge 
naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki urejajo upravljanje voda. 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) izvaja naloge vezane na upravne in strokovne 
naloge na področjih celovitega varstva okolja in naravnih dobrin, spremljanje stanja voda, ki 
obsega tako spremljanje količinskega, ekološkega in kemijskega stanja voda in na podlagi tega 
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pripravo upravnih aktov s področja varstva voda (okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj vezanih 
na onesnaževanje voda), skrb za hidrološke napovedi izrednih dogodkov povezanih s škodljivim 
delovanjem voda (poplave in plazovi) in dogodki, ki lahko škodljivo delujejo na stanje voda 
(hidrološke suše), opravlja upravne in strokovne naloge spremljanja, analiziranja in 
napovedovanja vremena in podnebja ter snežnih plazov, opozarjanja na nevarne vremenske in 
lavinske razmere ter izvaja posebne meteorološke storitve za potrebe slovenske vojske, 
zračnega prometa, pomorstva, kmetijstva in drugih dejavnosti, vodi evidence s področja varstva 
okolja in monitoringa voda, izpolnjuje mednarodne obveznosti in opravlja naloge mednarodne 
izmenjave podatkov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, 
ki urejajo upravljanje voda. 
 
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP) je pristojen za izvajanje uradnega 
nadzora nad spoštovanjem okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov ter 
predpisov s področja nadzora kemikalij in gensko spremenjenih organizmov, opravlja naloge 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja urejanja voda, vodnega režima in 
gospodarjenja z vodami ter industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje, naloge 
inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem predpisov s področja uporabe kemikalij in gensko 
spremenjenih organizmov, opravlja upravne in strokovne naloge na področju čezmejnega 
pošiljanja odpadkov in opravlja druge naloge, določene z zakonom in podzakonskimi predpisi, ki 
urejajo upravljanje voda. 
 
Za opravljanje določenih strokovnih in razvojnih nalog ministrstva je ustanovljen Inštitut za vode 
Republike Slovenije, ki skupaj z Geološkim zavodom Republike Slovenije in Morsko biološko 
postajo izvajajo določene naloge s področja površinskih in podzemnih voda, ter morja. 

 
 
3. Vodna zakonodaja  
 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) je ključni zakon s področja upravljanja voda in ureja 
upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči. 
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči obsega varstvo voda, urejanje voda 
in odločanje o rabi voda. Ta zakon ureja tudi javno dobro in javne službe na področju voda, 
vodne objekte in naprave ter druga vprašanja, povezana z vodami. 
 
Cilj upravljanja z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči je doseganje dobrega stanja voda 
in drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje varstva pred škodljivim delovanjem 
voda, ohranjanje in uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe voda, ki omogoča 
različne vrste rabe voda ob upoštevanju dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in 
njihove kakovosti. Pri opredelitvi ciljev upravljanja z vodami in z njimi povezanih programih 
ukrepov se upoštevajo vplivi podnebnih sprememb. 
 
Za zagotavljanje celovitega upravljanja z vodami je, ob upoštevanju hidrografskih značilnosti, 
enotnosti in povezanosti vodnega režima, na območju Republike Slovenije določeno povodje 
Donave in povodje Jadranskega morja. Povodje Donave tvorijo porečja Save, Drave in Mure, 
povodje Jadranskega morja pa povodje Soče in povodje jadranskih rek. 
 
Za izvajanje programa upravljanja z vodami in načrtov upravljanja z vodami sta na območju 
Republike Slovenije določena vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega morja. 
Vodno območje Donave je del mednarodnega povodja Donave na območju Republike 
Slovenije, s pripadajočimi podzemnimi vodami. Vodno območje Jadranskega morja je del 

3 
 



 

mednarodnega povodja Jadranskega morja na območju Republike Slovenije, z morjem in s 
pripadajočimi podzemnimi vodami. Zakon o vodah določa, da za izvedbo nacionalnega 
programa upravljanja z vodami Vlada RS sprejme načrta upravljanja z vodami na vodnem 
območju Donave in Jadranskega morja. 
 
Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016-2021 in Načrt upravljanja 
voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016-2021 sta uveljavljena z Uredbo 
o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 
67/16). Z uredbo so določena tudi vodna telesa površinskih in podzemnih voda, za katera se 
podaljšajo roki za doseganje ciljev, odseki vodotokov in jezer, pomembni za določitev za tip 
površinske vode značilnih referenčnih razmer (referenčni odseki), in pogoji in omejitve posegov 
v vodno dobro zaradi zagotavljanja doseganja ciljev ali ohranjanja ciljev za referenčne odseke. 
Program ukrepov upravljanja voda je uveljavljen s sklepom Vlade RS o sprejemu Programa 
ukrepov upravljanja voda in vključuje prikaz temeljnih ukrepov, ki se že izvajajo  na podlagi 
zakonov in na njihovi podlagi izdanih izvršilnih predpisov in se nanašajo na upravljanje voda (t.i. 
temeljni ukrepi »a«). Vključuje tudi ukrepe, namenjene izboljšanju izvajanja temeljnih ukrepov 
(t.i. temeljni ukrepi »b«), ter dopolnilne ukrepe za izboljšanje stanja vodnih teles, za katera je 
ocenjeno, da do konca leta 2021 ne bodo dosegla zanje predpisanih ciljev iz načrtov. 
 
Predpisi v zvezi z načrti upravljanja voda: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15). 

Uredbe: 
- Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 

(Uradni list RS, št. 61/11, 49/12 in 67/16) 
- Uredba o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, 

št. 26/06, 5/09, 36/13 in 74/16) 
Pravilniki: 

- Pravilnik o določitvi meja povodij in porečij ter meja vodnih območij z vodami 1. reda, ki 
jima pripadajo (Uradni list RS, št. 82/03 in 8/18) 

- Pravilnik o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih voda (Uradni list RS, 
št. 63/05, 26/06, 32/11 in 8/18) 

- Pravilnik o določitvi vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 63/05 in 8/18) 
- Pravilnik o metodologiji za določanje vodnih teles podzemnih voda (Uradni list RS, št. 

65/03) 
 
 
3.1 Varstvo voda in vodnih ter obvodnih ekosistemov 
 
Zaradi varstva in izboljšanja kakovosti podzemnih voda se vodna telesa podzemnih voda glede 
na njihovo količinsko in kemijsko stanje razvrstijo v razrede. Parametri količinskega in 
kemijskega stanja vodnih teles podzemnih voda se določijo s predpisi o varstvu okolja. 
 
Zakon določa, da je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode prepovedano. 
Posredno odvajanje odpadnih voda ter oddajanje toplote v podzemne vode in odvzem toplote iz 
podzemnih voda je dovoljeno samo na način in pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah in 
predpisi na področju varstva okolja. 
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Vodovarstveno območje 
 
Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno 
vodo pred onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na 
zdravstveno ustreznost voda ali na njeno količino, vlada določi vodovarstveno območje. 
Zaradi različne stopnje varovanja se znotraj vodovarstvenega območja določi območje zajetja 
ter notranja območja z različnimi stopnjami varovanja. 
 
V aktu, ki ga sprejme vlada se določi zlasti:meje vodovarstvenega območja, meja zajetja, meje 
notranjih območij,; ukrepe, prepovedi in omejitve na vodovarstvenem območju in posameznih 
notranjih območjih; vrsta rabe vodnega telesa, navedbo lokalne skupnosti, če je vodno telo 
namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo, nadzor nad izvajanjem predpisanega režima. Na 
vodovarstvenem območju se lahko omejijo ali prepovejo dejavnosti, ki bi lahko ogrozile 
količinsko ali kakovostno stanje vodnih virov, ali zaveže lastnike ali druge posestnike zemljišč, 
da izvršijo ali dopustijo izvršitev ukrepov, s katerimi se zavaruje količina ali kakovost vodnih 
virov. 
 
Trenutno so vodovarstvena območja zavarovana z občinskimi odloki in uredbami Vlade 
Republike Slovenije. Uredbe o določitvi vodovarstvenih območij na območju Prekmurja so v 
pripravi.  
 
 
Predpisi v zvezi z vodovarstvenimi območji: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)  

Uredbe: 
Vodovarstvena območja – državni nivo: 

- Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Apaškega polja (Uradni 
list RS, št. 59/07, 32/11, 22/13 in 79/15). 

Odloki: 
Odloki o varovanju vodnih virov – občinski nivo: 

- Petanjci, Tišina,Tropovci,Gradišče, Murski Črnci, Vanča vas,Krajna,Sodišinci, Borejci, 
Rankovci, Zaselek Romi (Odlok o zaščiti vodnih virov na območju občine Tišina,  Ur. l. 
RS 105/1999), 

- Fazanerija (V1, V2 in V3), Krog, Črnske meje (Odlok o zavarovanju vodnih virov Črnske 
meje, Krog in Fazanerija (Odlok o zavarovanju vodnih virov Črnske meje, Krog in 
Fazanerija, Ur. l. RS, št. 34/2000), 

- Hraščica V1/02 (Odlok o varovanju virov pitne vode "Hraščica", Ur. l. RS, št. 52/2001), 
- vodni vir št.: 4 (Rankova graba A.Š. 91 – Mačkovci),vodni vir št.: 11 (Ažija – Dolnji 

Slaveči),vodni vir št.: 12 (Od Štampara do Šinka – Grad), vodni vir št.: 12a (Od 
Štampara – Grad), vodni vir št.: 14 (Ferkova gasa – Dolnji Slaveči), vodni vir št.: 16 
(Zbirališče mleka – Kruplivnik) (Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na 
vodooskrbnem območju Občine Grad in ukrepih za zavarovanje vodnih virov, Ur. l. RS, 
št. 5/2003), 

- Vrtina Hodoš železnica (Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Občine Hodoš, 
Ur. l. RS, št. 28/2000), 

- VT-2/99 (Odlok o vodovarstvenih območjih vodnega vira VT-2/99 na črpališču Mlatjanci, 
Ur. l. RS, št. 66/2000), 

- Odlok o varstvu vodnega vira Lukavci (Ur. l. RS, št. 56/00, 110/00)  
- Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje zajetja pitne vode na Moti 
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(Uradne objave z dne 27.10.1983)  
- Dobrovnik, Strehovci (Odlok o varovanju pitne vode, Ur. l. RS, št. 34/2000), 
- Kobilje (Odlok o varstvu pitne vode na območju Občine Kobilje, Ur. l. RS, št. 79/2000), -  
- Črenšovci, Žižki, Trnje, Dolnja Bistrica, Gornja Bistrica (Odlok o varstvenih pasovih 

okrog črpališč pitne vode v Črenšovcih, Žižkih, Trnju, Dolnji Bistrici, Gornji Bistrici, Ur. l. 
RS, št. 16/1999), 

- Hotiza, Kot, Kapca, Gornji Lakoš (Odlok o varovanju virov pitne vode, Ur. l. RS, št. 
91/1999) 

- Gabrje (Odlok o varovanju virov pitne vode, Ur. l. RS, št. 4/2000), 
-     Turnišče (Odlok o zaščiti vodnih virov na območju Občine Turnišče, Ur. l. RS, št. 

55/1996). 
 
Predpisi v zvezi s pitno vodo: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)  

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) 

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(ZZUZIS) 

Uredbe: 
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12) 

Pravilniki: 
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12) 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, NPB1, 26/06, NPB2, 92/06, 

NPB3, 25/09, NPB4, 74/15, NPB5, 51/17 in NPB6) 
 
 
3.2 Urejanje voda 
 
Urejanje voda obsega skrb za: ohranjanje in uravnavanje vodnih količin, varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda,  vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in  skrb za hidromorfološko stanje 
vodnega režima. Posegi zaradi urejanja voda morajo biti načrtovani in izvedeni tako, da 
bistveno ne poslabšajo lastnosti vodnega režima in bistveno ne porušijo naravnega ravnovesja 
vodnih in obvodnih ekosistemov. 
 
Ohranjanje in uravnavanje vodnih količin obsega izvajanje ukrepov, da se zagotovi količinska, 
časovna in prostorska razporeditev vode, ki je potrebna za oskrbo prebivalstva s pitno vodo, 
obstoj vodnih in obvodnih ekosistemov in za izvajanje vodnih pravic. Ukrepi iz prejšnjega 
odstavka obsegajo tudi bogatenje vodnih teles v času nizkih stanj voda. Obratovanje in 
vzdrževanje vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin, je 
obvezna državna gospodarska javna služba. 
 
 
3.3 Raba vodnega ali morskega dobra, podzemnih voda in naplavin 
 
Zakon o vodah določa obveznost pridobitve vodne pravice za vsako rabo vodnega ali morskega 
dobra, ki presega meje splošne rabe, ter za rabo naplavin ali podzemnih voda. Vodno pravico je 
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mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije oziroma je posebno rabo vode 
treba evidentirati. 
 
Splošna raba voda 
 
Vsakdo lahko rabi vodno ali morsko dobro pod pogoji, ki jih določa Zakon o vodah, če se s 
takšno rabo le neznatno vpliva na količino in kakovost voda oziroma splošno stanje voda in če s 
tem ne omejuje ali onemogoča enakih pravic drugih in izvajanje vodnih pravic. 
Splošna raba obsega zlasti rabo vodnega ali morskega dobra za pitje, kopanje, potapljanje, 
drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne 
črpalke, natege in podobno) ali zgraditve objekta in naprave, za katero je treba pridobiti 
dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru 
splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in 
reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če za njih ni treba pridobiti dovoljenja, skladno s 
predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. 
 
Posebna raba voda 
 
Za rabo vode, ki presega meje splošne rabe, za rabo naplavin in podzemnih voda je treba 
pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja, koncesije oziroma je posebno rabo 
vode treba evidentirati. Posebna raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabo vode 
za druge namene. Posebna raba vode se lahko izvaja samo na način, za namen in v mejah, za 
katere je bila pridobljena vodna pravica ali je bila evidentirana v skladu s tem zakonom in jo 
lahko uporablja samo imetnik vodne pravice oziroma upravičenec do evidentirane posebne rabe 
vode. Posebno rabo vode je treba izvajati tako, da se zagotovita smotrna in učinkovita raba 
vode z uporabo najboljše razpoložljive tehnike. Imetnik vodne pravice mora zagotoviti redno 
spremljanje odvzetih količin vode z merilno napravo in elektronsko poročati ministrstvu o 
odvzetih količinah vode na način in v obsegu, ki ju določi minister s predpisom. 
Posebna raba se lahko prepove, omeji ali se zanjo določijo posebni pogoji, če bi nameravana 
raba lahko: ogrožala doseganje in ohranjanje ciljev upravljanja voda;  ogrožala zdravje ljudi; 
ogrožala naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov, omejevala urejanje voda ali bi 
bila v nasprotju s predvidenimi ukrepi urejanja voda;  znatno ovirala splošno rabo ali oskrbo s 
pitno vodo; škodljivo vplivala ali ogrožala območja, varovana po predpisih o ohranjanju narave.  
 
 
3.3.1. Pridobitev vodne pravice 
 
Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z 
Zakonom o vodah. 
 
Vodno dovoljenje 
 
Vodno dovoljenje je treba pridobiti za neposredno rabo podzemne vode za: lastno oskrbo s 
pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba; tehnološke 
namene; dejavnost kopališč; pridobivanje toplote; namakanje kmetijskega zemljišča ali drugih 
površin; izvajanje športnega ribolova v komercialnih ribnikih; pogon vodnega mlina, žage ali 
podobne naprave; gojenje sladkovodnih in morskih organizmov; pristanišče in vstopno-izstopno 
mesto po predpisih o plovbi po celinskih vodah; zasneževanje smučišča;  proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, manjšo od 10 MW; drugo rabo, ki presega splošno 
rabo po tem zakonu, pa zanjo ni treba pridobiti koncesije po tem zakonu in ne gre za posebno 
rabo, za katero v skladu s petim odstavkom 108. člena tega zakona pridobitev vodne pravice ni 
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potrebna. 
 
Vlogo za izdajo vodnega dovoljenja je treba vložiti na Direkcijo RS za vode. Vsebino vloge za 
pridobitev vodnega dovoljenja določa Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja 
in o vsebini vloge za pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, 
št. 79/07). V postopku izdaje vodnega dovoljenja se odloča na podlagi Zakona o vodah in 
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). 
 
Evidentirana posebna raba vode je raba vode, za katero ni treba pridobiti vodnega dovoljenja, 
ker gre zaradi količine odvzema ali načina obremenitve za zanemarljiv vpliv na vodni režim in 
stanje voda in se lahko izvaja na podlagi evidentiranja (Pravilnik o evidentirani posebni rabi 
vode (Ur. l. RS 48/2015 in 62/2016).  
 
Predpisi v zvezi z vodnimi dovoljenji za rabo podzemne vode 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15) 

- Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) 

- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

- Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16 in 30/18 – ZKZaš) 

Uredbe: 
- Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 

sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09)  
- Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 

(Uradni list RS, št. 61/11, 49/12 in 67/16)  
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)  
- Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07)  

Pravilniki: 
- Pravilnik o vsebini vloge za pridobitev vodnega dovoljenja in o vsebini vloge za 

pridobitev dovoljenja za raziskavo podzemnih voda (Uradni list RS, št. 79/07) 
- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 

93/10 in 23/15)  
- Pravilnik o evidentirani posebni rabi vode (Uradni list RS, št. 48/15 in 62/16) 
- Pravilnik o klasifikaciji vrst posebne rabe vode in naplavin (Uradni list RS, št. 24/15) 

Pravilnik o merilnih instrumentih (Uradni list RS, št. 19/16)  
 
Koncesija 
 
Koncesijo je treba pridobiti za rabo vode za:  proizvodnjo pijač;  potrebe kopališč, ogrevanje in 
podobno, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda; proizvodnjo električne 
energije v hidroelektrarni z instalirano močjo, enako ali večjo od 10MW; odvzem naplavin, razen 
če gre za izvajanje javne službe po Zakonu o vodah. 
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Koncesijo lahko pridobi fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje predpisane pogoje. Koncesija se 
podeljuje za določen čas, vendar ne več kot za 50 let. Koncesija se lahko na vlogo imetnika 
podaljša, če so izpolnjeni vsi pogoji, ki so ob izteku koncesije predpisani za njeno pridobitev. 
Koncesijo v imenu koncedenta podeljuje vlada, skladno z določbami Zakona o vodah. 
 
Pobudo za izdajo koncesijskega akta za rabo vode oz. odvzem naplavin je treba vložiti na 
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Koncesijski akt (uredbo) sprejme in v Uradnem listu 
objavi Vlada RS. Na podlagi uredbe izvede MOP javni razpis o izbiri koncesionarja. Izbranemu 
koncesionarju izda Vlada RS odločbo o izbiri koncesionarja. V tistih primerih, ko je v Zakonu o 
vodah določeno, da zakon  da se koncesija podeli brez javnega razpisa, izda Vlada RS odločbo 
o določitvi koncesionarja. Po izdaji odločbe o izbiri oziroma določitvi koncesionarja se s 
koncesionarjem sklene koncesijska pogodba, s katero koncedent in koncesionar uredita 
medsebojna razmerja v zvezi z rabo vode. Monitoring vode odvzemov vode izvajajo 
koncesionarji in jih pošiljajo na Agencijo RS za okolje. 
 
Za podaljšanje časa trajanja koncesije ali za povečanje njenega obsega se koncesija podeli 
obstoječemu koncesionarju brez javnega razpisa, če se pogoji koncesije niso spremenili in če 
koncesionar izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
S koncesijsko pogodbo se pogodbeni stranki podrobneje dogovorita zlasti o: namenu, za 
katerega se podeljuje koncesija, posebnih pogojih, ki jih mora upoštevati koncesionar, pogojih 
in načinu plačevanja plačila za koncesijo, načinu razreševanja medsebojnih razmerij v primeru 
prenehanja koncesije pred potekom časa, za katerega je bila podeljena, drugih pravicah in 
obveznostih koncedenta in koncesionarja. Pred sklenitvijo koncesijske pogodbe ni mogoče 
začeti izvajati vodne pravice. 
 
Predpisi v zvezi s koncesijami za rabo podzemne vode: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)  

 
 
Koncesije (Pomurje): 

- Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo pijač v Radenski d. d. iz vrtin V-G, V-H, 
V-J, P-Z, Vp-3č, V-L, V-P, V-S in V-T (Uradni list RS, št. 103/15) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe Zdravilišča Radenci iz vrtin V-M in 
V-50t (Uradni list RS, št. 103/15) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 
Vivat iz vrtine Mt-8g/05 (Uradni list RS, št. 103/15) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Ocean Orchids 
d. o. o. iz vrtine Do-3g/05 (Uradni list RS, št. 98/15) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča Bioterme Mala Nedelja 
iz vrtin Mo-1 in Mo-2g (Uradni list RS, št. 91/15) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje objektov družbe Paradajz 
d. o. o. iz vrtine Re-1g/11 (Uradni list RS, št. 98/15 in 57/18) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – 
Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03 (Uradni list RS, št. 88/15 in 14/18) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Mt-1/60, Mt-4/74, Mt-5/82, Mt-6/83 in 
Mt-7/93 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme 3000 – Moravske Toplice (Uradni list 
RS, št. 103/15 in 14/18) 
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- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za 
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava (Uradni list RS, št. 84/15 in 14/18) 

- Uredba o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za 
ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci (Uradni list RS, št. 84/15 in 14/18) 

- Uredba o koncesiji za rabo vode za odvzem naplavin iz zahodnega dela gramoznice 
Babinci (Uradni list RS, št. 52/18) 

 
 
3.3.2 Vodne dajatve 
 
Plačilo za vodno pravico 
 
Vodno dovoljenje ali koncesijo se podeli proti plačilu (v nadaljevanju: plačilo za vodno pravico). 
Pri določitvi plačila za vodno pravico se upoštevajo naslednji kriteriji: razpoložljivost vode; 
namen, vrsta in obseg posebne rabe voda;  višina sredstev za gradnjo potrebnih vodnih 
objektov in naprav; ekonomske ugodnosti, ki jih bo imetnik vodne pravice dosegel s posebno 
rabo voda; čas trajanja posebne rabe voda. 
 
Vodno povračilo 
 
Imetnik vodne pravice je za rabo vode, naplavin ali vodnih zemljišč v lasti države dolžan 
plačevati tudi vodno povračilo, sorazmerno obsegu vodne pravice. Če ima imetnik vodne 
pravice za upravljanje objekta ali naprave za odvzem vode določenega upravljavca, je ne glede 
na določbo prejšnjega stavka zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt 
ali napravo za odvzem vode. 
Vodno povračilo se plača ob upoštevanju načela povrnitve stroškov, povezanih z 
obremenjevanjem voda. Način določanja višine vodnega povračila, način obračunavanja, merila 
za znižanje vodnega povračila za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, odmere in plačevanja 
vodnega povračila ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja vodnega povračila določa 
Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07). 
 
Predpisi v zvezi z vodnimi dajatvami: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)  

 
Uredbe: 

- Uredba o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02 in 122/07), ki določa način 
določanja višine vodnega povračila, način obračunavanja, merila za znižanje vodnega 
povračila za rabo vode za oskrbo s pitno vodo, odmere in plačevanja vodnega povračila 
ter merila za znižanje in oprostitev plačevanja vodnega povračila.  

 
Osnove oziroma cene za izračun višine plačila za koncesijo in vodnega povračila: 

- Odredba o določitvi cene osnove plačila za koncesijo za rabo vode za vzrejo 
salmonidnih vrst rib za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17)    

- Odredba o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 74/17) 

- Odredba o določitvi povprečne prodajne vrednosti 1 kWh električne energije kot osnove 
plačila za koncesijo za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah 
do 10 MW nazivne moči za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) 
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- Odredba o določitvi povprečne cene toplote, ki nastane z zgorevanjem ekstra lahkega 
kurilnega olja, za leto 2018 (Uradni list RS, št. 74/17) 

- Sklep o določitvi višine plačila za koncesijo za stekleničenje podzemne vode za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 72/17) 

- Sklep o določitvi povprečne letne cene toplote za 1 MJ toplote (C) za leto 2018 (Uradni 
list RS, št. 72/17) 

- Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za 
ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 2018 
(Uradni list RS, št. 72/17) 

- Sklep o določitvi faktorja izhodiščne vrednosti enote posebne rabe vode (D) za potrebe 
kopališč in ogrevanje, če se rabi mineralna, termalna ali termomineralna voda, za leto 
2018 (Uradni list RS, št. 72/17) 

- Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih 
zemljišč za leto 2018 (Uradni list RS, št. 72/17), 
 

 
3.3.3 Vodna soglasja  
 
Vodno soglasje je soglasje, ki ga je potrebno pridobiti pred vsakim posegom v prostor, ki bi 
lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda. Potrebno je v primeru, da je 
poseg predviden na vodnem ali priobalnem zemljišču oz. v neposredni bližini vodotoka, da gre 
za poseg na vodovarstvenem, poplavnem, erozijsko ogroženem, plazovitem ali plazljivem 
območju, poseg, ki je potreben za izvajanje vodne pravice ali za izvajanje javne službe po 
zakonu o vodah, poseg, kjer lahko pride do vpliva na podzemne vode, zlasti bogatenje 
vodonosnika ali vračanje vode v vodonosnik ter za hidromelioracije in druge kmetijske 
operacije, gozdarska in rudarska dela ali drug poseg, zaradi katerega lahko pride do vpliva na 
vodni režim ali stanje voda. Vodno soglasje se daje k projektni rešitvi, predvideni v predloženi 
projektni dokumentaciji. Izdaja se v pisno, kot izpolnjena klavzula na predhodno izdani 
informaciji o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda, ali v obliki 
samostojne odločbe. 
 
Predpisi v zvezi z vodnimi soglasji: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15)  

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) 
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – 

ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2)  
 
Uredbe:  

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)  

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15 in 
76/17)  

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list 
RS, št. 89/08)  

- Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja 
(Uradni list RS, št. 61/11, 49/12 in 67/16)  

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 
61/17 – ZUreP-2)  
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- Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08)  
 
Pravilniki: 

- Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v 
prostor ter o vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09) 
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, 
št. 94/14 in 98/15)  

- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Ur. l. RS, št. 60/07) 
 

 
3.3.4 Vodna knjiga in vodni kataster  
 
Vodno knjigo sestavlja evidenca o podeljenih vodnih pravicah in izdanih vodnih soglasjih ter 
zbirka listin. Zbirko listin sestavljajo izdana vodna dovoljenja, odločbe o izboru koncesionarja in 
koncesijske pogodbe ter izdana vodna soglasja. 
 
Vodni kataster sestavljajo popis voda in popis vodnih objektov ter naprav. V popis voda se 
vnašajo podatki o površinskih in podzemnih vodah, vodnih in priobalnih zemljiščih, vodnem in 
morskem dobru, varstvenih in ogroženih območjih po tem zakonu in zavarovanih območjih po 
drugih zakonih. V popis vodnih objektov in naprav se vnašajo podatki o vodni infrastrukturi in o 
vodnih objektih in napravah, namenjenih izvajanju vodnih pravic. 
Vodno knjigo in vodni kataster vodi ministrstvo kot javni knjigi. 
 
Predpisi v zvezi z vodno knjigo in vodnim katastrom: 
 
Zakoni: 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-
1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) 

 
Pravilniki: 

- Pravilnik o vodni knjigi (Uradni list RS, št. 48/18) 
- Pravilnik o vodnem katastru (Uradni list RS, št. 30/17) 

 
 
4. Okoljska zakonodaja 
 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) ureja varstvo okolja 
pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna 
načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, 
ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z 
varstvom okolja povezana vprašanja.  
 
Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča 
dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti.  
 
Cilji varstva okolja so zlasti: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in 
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izboljševanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja 
uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih 
sposobnosti, povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter opuščanje in 
nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  
 
Monitoring podzemne vode 
 
Država zagotavlja monitoring podzemnih voda (državni monitoring za določanje stanja vodnih 
teles podzemne vode) zaradi ugotavljanja kemijskega in količinskega stanja podzemnih voda. 
Postopek za določanje vrednosti praga za kakovost podzemne vode,  parametre kemijskega in 
količinskega stanja,  standarde kakovosti podzemne vode,  vrednosti praga za kakovost 
podzemne vode,  pogoje za dobro količinsko in kemijsko stanje   merila za ugotavljanje in 
obračanje pomembnih in stalno naraščajočih trendov onesnaženja,  merila za določitev 
obremenjenosti vodnega telesa podzemne vode, ko je treba začeti izvajati ukrepe zaradi 
nedoseganja ciljev, ki se nanašajo na podzemne vode, in  dodatne zahteve za pripravo 
programa ukrepov za podzemne vode določa Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, 
št. 25/09, 68/12 in 66/16). Monitoring podzemnih voda po tej uredbi v imenu ministrstva za 
okolje opravlja Agencija RS za okolje (ARSO). 
 
Način in obseg izvajanja monitoringa podzemnih voda, vsebino programa monitoringa 
podzemnih voda ter način in obliko poročanja o izsledkih monitoringa podzemnih voda 
podrobneje ureja predpis, ki ureja monitoring podzemnih voda (Pravilnik o monitoringu 
podzemnih voda Ur.l. RS, št. 31/09). Monitoring je nadalje razdeljen na kakovostni (nadzorni in 
operativni) ter količinski monitoring. 
 
Poleg državnega monitoringa, za ugotavljanje stanja vodnih teles podzemnih voda poznamo še 
operativni monitoring, ki je obveza nosilcev vodnih pravic, da poročajo in izhaja neposredno iz 
Zakona o vodah. Izvajanje operativnega monitoringa spremlja Agencija RS za okolje. Obseg 
obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, merila za izbor parametrov, metodologijo 
vzorčenja, merjenja in analiziranja vzorcev, vrednotenje spremembe vsebnosti parametrov, 
vsebino programa in poročila ter način in obliko evidentiranja in sporočanja podatkov o 
obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode določa Pravilnik o obratovalnem monitoringu 
stanja podzemne vode (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18). 
 
Predpisi v zvezi z monitoringom podzemne vode: 
 
Zakoni: 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – 
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg) 

- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15) 

- Zakon o državni meteorološki, hidrološki, oceanografski in seizmološki službi (Uradni 
list RS, št. 60/17) 

 
Uredbe: 

- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16) 
 
Pravilniki: 

- Pravilnik o monitoringu podzemnih voda Ur.l. RS, št. 31/2009) 
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- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode (Uradni list RS, 
št. 66/17 in 4/18) 

 
 
 
Datum: 30. september 2018 
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KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÉS VÍZÜGYI HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG 

 

Nacionalna zakonodaja na Madžarskem 

1. Uvod 

Da bi dosegli skupne cilje glede upravljanja voda, ki jih je določila Stalna slovensko-
madžarska komisija za vodno gospodarstvo, je namen tega dokumenta predstaviti madžarske 
pravno-regulativne ureditve v povezavi z vodo. Gospodarna uporaba vodnih teles 
prekomejnih podzemnih voda kot obnovljivega naravnega in s tem občutljivega vira, je za obe 
strani bistvenega pomena za ohranjanje ravnovesja okolja. 

2. Predstavitev organizacije 

Generalni direktorat za vode, ki spada pod upravljanje Ministrstva za notranje zadeve, med 
drugimi naloge upravljavca državnega premoženja opravlja z 12 teritorialnimi enotami, 
razdeljenimi glede na porečja oz. povodja. 

Izdajo uradnih dovoljenj v povezavi z vodnimi deli, uporabo vode in vodnimi objekti izvaja 
Direktorat za upravljanje nesreč pri Ministrstvu za notranje zadeve, ki je prav tako razdeljen 
glede na porečja oz. povodja. 

3. Splošni pregled zakonodajnega okvira 

Na Madžarskem je regulativni okvir za uporabo virov podzemne vode precej zapleten. V 
bistvu je predmet zakonodaje, ki se nanaša na ravnanje z okoljem in vodo. 

3.1. Okoljska zakonodaja 

Zakon št. LIII iz leta 1995 o splošnih pravilih varstva okolja urejuje predpise v zvezi z 
varovanjem in vzdrževanjem naravnih virov, njihovo trajnostno rabo in upravljanjem. Člen 2 
zakona določa področje pristojnosti, ki zajema nežive dele okolja (vključno s tlemi in vodo), 
njihovo naravno in umetno ustvarjeno okolje, dejavnosti, ki so povezane z njihovo uporabo, 
obremenitvijo in dejavnosti, ki predstavljajo tveganje za okolje ali ga onesnažujejo. 

Varovanje tal je urejeno v členih 14-17. V skladu s členom 14 varovanje tal obsega tako 
površje kot podpovršje, prst, kamnine in minerale kot tudi njihove procese. V skladu s  
členom 15 lahko ti procesi učinkujejo tako na površini kot pod njo, odlagati je mogoče le tiste 
materiale, ki na tla ne vplivajo oz. jih ne onesnažujejo. 

Osnovna načela v zvezi z varovanjem voda so navedena v členih 18-21. V skladu s členom 18 
varovanje voda obsega tako varovanje površinskih kot tudi podzemnih voda, njihove zaloge, 
kakovostno (vključno s temperaturnimi pogoji) in količinsko stanje voda. Obremenitev in 
posegi v okolje morajo biti načrtovani in izvedeni na tak način, da ustrezajo ekološkim 
standardom, kot npr. stanje površinskih in podzemnih voda se zaradi posegov ne sme 
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poslabšati. Ukrepe za dosego zadovoljivega stanja je potrebno določiti v načrtih upravljanja z 
vodami, katerih podrobnosti ureja Vladna uredba št. 221/2004 z dne 21. julija 2004 o 
nekaterih pravilih upravljanja povodij.  

V skladu s členom 19 je pri posegih v okolje potrebno zaščititi kopenske ekosisteme, ki so 
odvisni od podzemne vode. Kakovostno in količinsko stanje podzemnih voda se pri poseganju 
v okolje ne sme poslabšati. 

V skladu s členom 20 morajo biti vodni viri namenjeni za oskrbo z mineralno vodo in za 
medicinske namene zaščiteni z Vladno uredbo št. 123/1997 z dne 18. julija 1997. 

V skladu s členom 21 se raba voda, njihova obremenitev, izpust izrabljenih in odpadnih voda 
v vodna telesa – po potrebnem postopku - lahko izvaja do te mere, da se ne ogroža naravnih 
procesov ter kakovostne in količinske obnove vodnih virov. To je posebej pomembno pri 
reinjektiranju termalnih voda, ki je med drugim urejena v Vladni uredbi št. 147/2010 z dne 29. 
aprila2010 o splošnih predpisih v zvezi z dejavnostmi in obrati za izkoriščanje in varstvo voda 
in Vladni uredbi št. 219/2004 z dne 21. julija 2004 o varstvu podzemnih voda (glej tam). 

V skladu s členom 68 je potrebno pred pričetkom dejavnosti, ki predstavljajo veliko 
obremenitev za okolje, prioritetno izvesti presojo vpliva na okolje, katere podrobnosti so 
navedene v Vladni uredbi št. 314/2005 z dne 25. decembra 2005 o izdaji dovoljenj za presojo 
vplivov na okolje. 

Namen Vladne uredbe št. 219/2004 z dne 21. julija 2004 o varstvu podzemnih voda je urejanje 
nalog, pravic in dolžnosti, povezanih z zagotavljanjem in ohranjanjem dobrega stanja 
podzemne vode, s postopnim zmanjševanjem in preprečevanjem onesnaženosti voda, s 
trajnostno rabo voda, ki temelji na dolgoročnem varstvu razpoložljivih virov podzemne voda, 
in s sanacijo geološkega medija.  

V skladu s členom 4, kot osnovnim načelom, je potrebno izpolniti cilje za dosego ustreznega 
kakovostnega in količinskega stanja podzemnih vodnih teles do roka navedenega v Zakonu o 
splošnih pravilih varstva okolja (December 22, 2015). Za dosego teh ciljev je potrebno 
zagotoviti, da ne prihaja do nadaljnjega poslabšanja stanja površinskih in podzemnih voda, 
zmanjšati je treba vse negativne človeške vplive na vode, stanje slabih in ogroženih vodnih 
teles je potrebno postopno izboljšati, območja, kjer je stanje geološkega medija ali podzemne 
vode poslabšano, morajo biti registrirana in pod nadzorom ter je potrebno njihovo stanje s 
postopki sanacije izboljšati. Skupno stanje podzemnih voda določa slabša izmed ocen 
kakovostnega ali količinskega stanja. 

Opis vodnih teles in podrobnosti opredelitve njihovega stanja so urejena v KvVM /Ministrska 
uredba št. 30/2004 z dne 30. decembra 2004 o nekaterih pravilih pregleda stanja podtalnice. 

Telo podzemne vode je v dobrem količinskem stanju takrat, ko dolgoročni (min. 6 let) letni 
odvzem ne presega razpoložljivega vira podzemne vode, določenega v Vladni uredbi št. 
221/2004 z dne 21. julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja povodij. Odvzem ne povzroči 
trajnega znižanja nivoja podzemne vode, ekološko in kemijsko stanje povezanih površinskih 
vod ni ogroženo zaradi poslabšanja stanja podzemnih voda, kar bi lahko oviralo doseganje 
okoljskih ciljev.  

Pomembni kriteriji za ustrezno količinsko stanje podzemne vode so še, da ne sme priti do 
sprememb toka podzemnih voda, ki bi lahko povzročile trajne spremembe v kemijskem ali 
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fizičnem stanju vodnega telesa. Vodno telo je v dobrem stanju, ko od podzemnih voda odvisni 
kopenski ekosistemi niso ogroženi zaradi odvzemanja podtalnice. 

Vodno telo je v dobrem kemijskem stanju, če monitoring ne pokaže znakov onesnaženja, 
izmerjene vrednosti ne presegajo mejnih vrednosti, ne predstavlja ovire za dosego okoljskih 
ciljev povezanih površinskih voda kot posledica slabega kakovostnega stanja in ne ogroža 
kopenskih ekosistemov, ki so odvisni od podzemnih voda. 

Vodno telo je v dobrem kakovostnem stanju, če ima dobro kemijsko stanje in se njegova 
temperatura ne zniža do te mere, da bi lahko povzročila spremembe v kemijskem ali 
kakovostnem stanju ter spremembe podzemnega toka vode, ter ne ovira njegove izrabe.  

V skladu s členom 4/B je potrebno med upravljanjem z vodami povodij izdvojiti podzemna 
vodna telesa, ki so ogrožena – v skladu s predpisi v KvVM / Ministrska uredba št. 30/2004 z 
dne 30. decembra 2004 – kjer je opaženo trajno znižanje nivoja podzemne vode ali 
piezometričnega tlaka, ali pa se onesnaženje stalno povečuje. 

V skladu s členom 5 omejitev vodnih teles podzemne vode temelji na določitvi mej 
vodonosnikov, temperature vode, podpovršinskih razvodnic, hidrodinamičnega in 
kakovostnega stanja podzemnih voda. Podrobnosti so navedene v Vladni uredbi št. 221/2004 
z dne 21 julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja povodij. Monitoring podzemnih vodnih 
teles je potrebno izvajati v skladu s predpisi v KvVM / Ministrska uredba št. 30/2004 z dne 30. 
decembra 2004 o nekaterih pravilih pregleda stanja podzemne vode in v skladu s predpisi v 
zvezi z upravljanjem povodij. Na podlagi ugotovitev je potrebno stanje podzemnih vodnih 
teles redno ocenjevati, toda vsaj vsakih 6 let v povezavi z načrti upravljanja z vodami. 

V skladu s členom 6 so za raziskavo stanja vodnih teles, njihov monitoring in morebitne 
potrebne ukrepe in izvedbo nalog v primeru poslabšanja stanja pristojna okoljski in 
naravovarstveni organ, ter vodnogospodarski organ in organ za varstvo voda. 

V skladu s členom 7 je potrebno podzemne vode klasificirati glede na njihovo stanje in 
stopnjo zaščite, upoštevajoč njihovo napajanje, transmisivnost vodonosnika in vodovarstvenih 
območij. Smernice za klasifikacijo so navedene v Prilogi 2. V skladu s tem so vodovarstvena 
območja virov mineralne vode ali vode za medicinske namene obravnavana kot izjemno 
ranljiva območja. 

V skladu s členom 9 odvzem vode za dosego dobrega kakovostnega stanja ne sme presegati 
mejne vrednosti odvzema (Mi) in ne sme povzročiti fizičnega ali kemijskega poslabšanja 
vodnega telesa.  

V skladu z Vladno uredbo št. 221/2004 z dne 21. julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja 
povodij je potrebno mejno vrednost odvzema (Mi) določiti na več mestih v vodnem telesu, kar 
zagotavlja lažje doseganje okoljskih ciljev, preprečuje trajna znižanja nivoja podzemne 
vode/piezometričnega nivoja in ne povzroči mešanja površinskih in podzemnih voda, kar bi 
lahko povzročilo negativne spremembe kakovostnega stanja. Členi 4-5 navajajo tiste 
dejavnosti, ki se ne smejo izvajati (ali pa le pod določenimi omejitvami) na ranljivih območjih 
podzemnega vodnega telesa. 

Vodno dovoljenje (dovoljenje za odvzem vode) je urejeno v členu 12. V skladu s tem se lahko 
vodno dovoljenje izda le v primeru, ko odvzem vode – ob upoštevanju vseh že obstoječih 
odvzemov vode v dani regiji – ne ogroža doseganje okoljskih ciljev in učinkovitosti ukrepov 
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določenih v Vladni uredbi št. 221/2004 z dne 21. julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja 
povodij.  

Varovanje kakovosti podzemnih voda je urejeno v členu 10. Najpomembnejši vidiki za 
ohranjanje kakovosti so preprečitev reinjektiranja onesnaževal v podzemne vode in omejitev 
tistih dejavnosti, ki bi lahko povzročile poslabšanje kemijskega stanja vodnega telesa ali bi 
lahko povzročile trajno povečanje koncentracije onesnaževal v podzemni vodi. 

Izpust odpadnih snovi v podzemne vode je reguliran v členu 13. V skladu z določbami tega 
člena se odvzeto vodo lahko ponovno vrača v isti vodonosnik le v primeru, ko reinjektirana 
voda ne vsebuje drugačnih snovi kot odvzeta voda (npr. geotermalna uporaba v zaprtem 
krogotoku) in tako ne ogroža kakovostnega stanja podzemne vode. 

KvVM Uredba št. 18/2007 z dne 10. maja 2007 o okoljskem registru podzemnih voda in 
geoloških formacij (FAVI) v členih 34-35 določa odgovornosti, vsebino Uredbe FAVI, obseg 
zahtevanega posredovanja podatkov. KvVM /Ministrska uredba št.30/2004 z dne 30. 
decembra 2004 o nekaterih pravilih pregleda stanja podzemne vode se nanaša na pravice in 
dolžnosti, določene za označevanje teles podzemne vode, karakterizacijo in oceno njihovega 
stanja, monitoring, revizijo predhodno omenjenih nalog, kot tudi zbiranje, obdelavo in 
posredovanje podatkov potrebnih za izvedbo teh nalog. 

Pravila določanja teles podzemne vode so obravnavana v členih 2-3. Člen 2 določa pravila 
prostorske razmejitve (identifikacija, predstavitev v GIS bazah). V primeru prekomejnih 
vodonosnikov mora biti določanje teles podzemne vode usklajeno s sosednjimi državami, za 
kar z vključitvijo Madžarske rudarske in geološke službe (MBFSZ) poskrbi minister za vodno 
gospodarstvo (trenutno Ministrstvo za notranje zadeve). V skladu s členom 3 morajo biti 
vodna telesa določena glede na tip in pojavljanje vodonosnika, kot so kraški, razpoklinski in 
medzrnski vodonosniki bazenskih območij ter razpoklinski vodonosniki goratih območjih. Na 
podlagi temperature iztoka lahko razlikujemo dva glavna tipa, in sicer hladne vode s 
temperaturo pod 30 °C in termalne vode s temperaturo nad 30 °C. Telesa podzemne vode je 
potrebno razmejiti glede na podzemne razvodnice, tokovni režim, geološke zgradbe 
vodonosnika, naravne hidrogeokemične razmere in ranljivost. V postopku določanja je 
potrebno definirati vse vodonosnike z zadostno poroznostjo in prepustnostjo, ki dovoljujejo 
odvzem več kot 100 m3/dan, kot telesa podzemne vode. 

Karakterizacija teles podzemne vode je obravnavana v členih 4-7. V skladu s členom 4 je 
potrebno vodna telesa karakterizirati s posebnim poudarkom na registrirana vodovarstvena 
območja, vodna telesa s tveganjem, in tiste dele prekomejnih vodonosnikov, ki bi jih lahko 
prizadeli prekomejni vplivi, kot tudi tiste dele vodonosnikov, ki napajajo površinske vode ali 
kopenske ekosisteme. 

V skladu s členom 5 je potrebno izvesti prvo državno presojo za vsa vodna telesa na podlagi 
razpoložljivih geoloških in hidrogeoloških podatkov, podatkov o rabi zemljišč, podatkov 
monitoringa itd. Opredeliti je potrebno vsa ogrožena vodna telesa. Presoja vključuje izdelavo 
digitalnih kart v merilu 1:500.000 (baza podatkov) in ustrezna besedila, ki predstavljajo 
naravne geološke pogoje. Priloga 1 vsebuje seznama podatkov in informacij, ki jih je 
potrebno zvezno pridobivati za nadaljnjo karakterizacijo, kot so lokacije odvzemov vode, 
načini uporabe, kemijska sestava in temperatura koriščene vode, območja znižanja (depresije) 
zaradi odvzema vode, kakovost in količina reinjektirane vode, potencialna onesnaženja na 
napajalnih območjih. 
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V skladu s členom 9 je potrebno stanje teles podzemne vode ocenjevati in presojati na način 
določen v Prilogi 2. Tekom presoje kakovostnega stanja je potrebno raziskati odnos med 
vsebino prijavnega obrazca, ki ga je potrebno predložiti za pridobitev vodnih pravic – 
definiran v Vladni uredbi št. 221/2004 o nekaterih pravilih upravljanja povodij – in realno 
obremenitvijo (količino odvzete vode) s sledečimi preizkusi: vodnobilančni preizkus 
(razmerje med količino odvzete vode in napajanjem vodonosnika), preizkus površinske vode 
(vpliv na odvisne površinske vode), preizkus ekosistema (vpliv na odvisne kopenske 
ekosisteme), preizkus tokovnega vzorca (vpliv na vdore slane vode ali vode z drugačno 
kemijsko sestavo). 

Tekom presoje kakovostnega stanja morajo biti izvedeni naslednji testi: splošni preizkus 
kakovosti vode (za določitev prostorske razporeditve onesnaženja), preizkus površinskih voda 
(vplivi onesnaženja na ustrezne površinske vode), preizkus ekosistema (vplivi onesnaženja na 
ustrezne kopenske ekosisteme), preizkus pitnih voda (vplivi onesnaženja na zaloge pitne 
vode), temperaturni test. 

Za presojo kemijskega stanja je potrebno določiti koncentracije snovi v naravnem ozadju. 

V skladu s členom 11 je potrebno vse podatke o presoji teles podzemne vode shranjevati in 
predstaviti v GIS sistemu v merilu 1:500.000. Poročilo o dejanskem stanju (z utemeljitvijo) 
mora biti predstavljeno v načrtih upravljanja z vodami. 

V skladu s členom 12 je potrebno spremljati spremembe kakovostnega in količinskega stanja 
podzemnih voda. 

Regionalni sistem monitoringa obsega: količinski monitoring (opazovanje nivoja podzemne 
vode, piezometričnega nivoja in izdatnosti izvirov), kakovostni in količinski monitoring 
površinskih voda odvisnih od teles podzemne vode, redni nadzor kakovosti vode.  

Sem spadajo posebni monitoringi, ki so narejeni za opazovanje dane regije; opazovanje nivoja 
(tlaka) podzemne vode, ki ga izvaja Madžarska rudarska in geološka služba (MBFSZ); 
Informacijski sistem za spremljanje varstva tal, ki ga izvajajo službe za varstvo rastlin in tal. 
Sistem vključuje celovito kvantitativno in kvalitativno stanje monitoringa podzemne vode na 
območju lokalne uprave, upravnih območij mest; kot tudi občasne ali ekspedicijske meritve, 
ki jih izvajajo vladne agencije, znanstvene ustanove organizacije in odprave. 

Okoljski monitoring obsega opazovalne sisteme na vodovodih, odlagališčih odpadkov, 
monitoringov povezanih z varovanjem pitnih, mineralnih in medicinskih vodnih virov, ter 
opazovalnimi sistemi sanacijskih del na onesnaženih območjih. 

V skladu s členom 14 morajo biti zgoraj omenjeni sistemi pripravljeni na ustrezen način za 
zagotavljanje ustreznih merilnih mest v sklopu opazovalnega sistema vodnih teles, ki mora 
biti določen v načrtih upravljanja z vodami povodja. Monitoring vodnih teles obsega 
količinski in kakovostni monitoring. Količinski monitoring daje informacije o dolgoročnih 
spremembah nivoja podzemne vode in piezometričnega nivoja, kot tudi spremembe v 
izdatnosti izvirov. Kakovostni monitoring daje informacije o kakovostnem stanju podzemnih 
voda in o njihovem vplivu na zaloge pitne vode in kopenske ekosisteme. V primeru 
prekomejnih vodonosnikov je potrebno prilagoditi gostoto opazovalne mreže na način, da je 
primerna za popis in nadzor vplivov odvzema v sosednjih državah, kot tudi za opredelitev 
prekomejnih smeri toka podzemnih voda in pretoka. 
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V skladu s členom 16 je potrebno izvajati karakterizacijo in presojo stanja teles podzemne 
vode na podlagi zgoraj omenjenih sistemov monitoringa v okviru načrtov upravljanja z 
vodami. Podatke shranjujejo direktorati za vodno gospodarstvo in organi za varstvo voda 
(direktorati za upravljanje nesreč). 

Cilj Vladne uredbe št. 221/2004 z dne 21. julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja povodij 
je integracija vseh dejavnosti potrebnih za dosego ustreznega stanja voda, določenega v Vodni 
direktivi, ki določa vsebine načrtov upravljanja s povodjem (z vodami). 

V skladu s členom 3 načrti upravljanja z vodami vključujejo vse dejavnosti, ki bi lahko 
potencialno vplivale na kakovostno in količinsko stanje, kot tudi ekološko stanje voda, 
analize, potrebne ukrepe za dosego dobrega stanja skupaj z njihovimi programi monitoringa. 
Načrte upravljanja z vodami za 42 lokalnih povodij in 4 regionalna povodja (Donava, Tisa, 
Drava in Balaton) izvajajo (na podlagi enotne metodologije) okoljski in vodnogospodarski 
direktorati, medtem ko državni plan, ki zajema celotno ozemlje države, izvaja Nacionalni 
direktorat za vode (v nadaljnjem besedilu: madžarska kratica OVF). 

Načrti upravljanja z vodami vsebujejo – med drugim – vodovarstvena območja (v skladu z 
Vladno uredbo št. 123/1997 z dne 8. julija 1997, registre, ekonomske analize povezane z rabo 
vode, različne mejne vrednosti določene v Vladni uredbi št. 219/2004 z dne 21. julija 2004 o 
varstvu podzemnih voda, prepoznavanje stalnih trendov poslabševanja in ukrepe za obrat teh 
trendov, ocene kemijskega stanja podzemne vode. 

V skladu s členom 4 je potrebno v primeru prekomejnih vodonosnikov pripraviti načrte za 
upravljanje z vodami v sodelovanju s sosednjimi državami. 

Člen 12 povzema vsebino načrtov za upravljanje z vodami, kot so geografska lega teles 
podzemne vode, njihova karakterizacija, s poudarkom na obremenitvi in odvzemanju vode 
(razpršena in točkovna onesnaženja, odvzem vode in reinjektiranje), identificiranje teles 
podzemne vode, ki so v povezavi s površinskimi vodami in kopenskimi ekosistemi. Po začetni 
presoji je potrebno izvesti nadaljnje presoje ogroženih vodnih teles in za prekomejne 
vodonosnike določiti ukrepe za dosego okoljskih ciljev (ustrezno stanje). Te presoje je bilo 
potrebno izvesti najkasneje do 22. decembra 2013, kasneje jih je potrebno ponovno 
ovrednotiti vsakih 6 let in po potrebi izvesti spremembe. 

BM /Ministrska uredba št. 13/2015 z dne 31. marca 2015 o taksah upravnih postopkov 
upravljanja in varstvo voda določa pristojbine, ki jih je potrebno plačati za različna vodna 
dovoljenja (predhodno, gradbeno, uporabno).  

V skladu z Vladno uredbo št. 314/2005 z dne 25. decembra 2005 o izdaji dovoljenj za presojo 
vplivov na okolje je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje za dejavnosti, ki vsebujejo 
odvzem podzemne vode v količini večji od 5 milijonov m3/leto ali reinjektiranje večje od 3 
milijone m3/leto za proizvodnjo elektrike ali direktne toplote, oziroma za vse primere, kjer 
odvzem termalne vode v kraških vodonosnikih presega 500 m3/dan oz. 2000 m3/dan za 
medzrnske vodonosnike. Poleg tega je potrebno presojo vplivov na okolje izvesti za vse 
geotermalne elektrarne z močjo 20 MW ali več ter za vse elektrarne ne glede na proizvedeno 
elektriko, ki se nahajajo na vodovarstvenih območjih za mineralne, medicinske vodne vire in 
vire pitne vode ali naravovarstvenih območjih. 

Postopek okoljskega dovoljenja (presoje vplivov na okolje) izvaja pristojni okoljski organ. 
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3.2. Zakonodaja o upravljanju z vodami 

Zakon št. LVII iz leta 1995 o upravljanju voda obsega površinske in podzemne vode, njihove 
vodonosnike, vse dejavnosti, ki vplivajo na vodonosnike, uporabo in upravljanje z vodnimi 
viri, kot tudi zbiranje, obdelavo in posredovanje vseh podatkov, ki so potrebni za ocenjevanje 
(podzemnih) voda in njihov monitoring. V nadaljevanju besedila govorimo le o podzemni 
vodi. 

Na podlagi člena 4(1)(d) Zakona št. CXCVI iz leta 2011 o državnem premoženju določa, da 
podzemne vode; naravno nastali vodonosniki podzemnih voda; zapuščene struge tekočih voda 
in naravnih jezer; otoki, nastali v tekoči vodi in naravnih jezerih ter kanali, vodni zbiralniki, 
glavni zaščitni kanali pred poplavami in drugi vodni objekti, določeni v Prilogi 1, kot tudi 
vodna gospodarstva v lasti države, so izključna lastnina države. Upravljanje z vodami je 
urejeno v členih 14-15. V skladu s členom 14 je potrebno zaščititi mineralne in medicinske 
vode z opredelitvijo vodovarstvenih območij, ki so regulirane v Vladni uredbi št. 123/1997 8. 
julija 1997 o zaščiti vodnih virov. 

V skladu s členom 15 se lahko vire podzemne vode izkorišča le do mere, da se vzdržuje 
dinamično ravnovesje med odvzemom in napajanjem brez poslabšanja stanja, in hkrati 
izpolnjuje cilje povezane z dobrim stanjem voda navedenih v Vodni direktivi. Med 
izkoriščanjem mineralnih, medicinskih in termalnih vod bi moralo imeti prednost balneološko 
izkoriščanje. Termalno vodo, odvzeto zgolj v namene izkoriščanja geotermalne energije, je 
potrebno reinjektirati v skladu z Vladno uredbo št. 147/2010 29. aprila 2010 o splošnih 
predpisih v zvezi z dejavnostmi in obrati za izkoriščanje in varstvo voda. 

Zakon določa prednost pri zadostitvi potreb po vodi v sledečem vrstnem redu (člen 15(4)): 

- raba vode za namene vodooskrbe, javnega zdravja in interventno posredovanje ob nesrečah 

- za medicinske namene, kot tudi za neposredne storitve za prebivalstvo 

- za napajanje živine in ribogojstvo 

- za ohranjanje narave 

- za zalivanje 

- za gospodarstvo 

- za ostale dejavnosti (npr. šport, rekreacija, turizem, balneologija) 

Členi 15/A-15/E ureja pristojbine za uporabo vodnih virov, katere je uporabnik dolžan 
plačevati državi za dejansko porabljeno ali predvideno količino vode, določene v gradbenem 
ali obratovalnem vodnem dovoljenju. Osnovna višina pristojbine je določena v členu 15/B na 
4,5 HUF/m3. V primeru, da odvzem vode presega za 10% količino navedeno v vodnem 
dovoljenju, znaša višina pristojbine 9 HUF/m3 za preseženo količino. Če odvzem vode poteka 
brez pridobljenega vodnega dovoljenja, znaša osnova 28,9 HUF/m3. Podrobnosti izračunov so 
navedene v KHVM / Ministrska uredba št. 43/1999 z dne 26. decembra 1999 za izračun 
pristojbine za vodne vire (glej tam). V skladu s členom 15/C ni potrebno plačevati pristojbine 
v primeru, da se celotno količino odvzete vode vrača nazaj (reinjektira) v isti vodonosnik in 
podtalnica ni ogrožena. Pristojbine za odvzem termalne vode samo v energetske namene se 
lahko zmanjšajo za znesek, ki se porabi za izgradnjo reinjekcijske vrtine v danem letu. 

Oprostitev plačila pristojbine za vodo ureja člen 15/C.  
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Členi 28-29 standardizirajo vsebino vodnih dovoljenj. Inšpektorat lahko izda vodno 
dovoljenje le v primeru, da raba vode ne ogroža vodnih virov in je v skladu z ostalimi predpisi 
v zvezi z varovanjem vodnih količin, upravljanjem s podzemnimi vodnimi viri in kakovostjo 
vode. Novo vodno dovoljenje je mogoče izdati le v primeru, ko je potrebna količina vode 
razpoložljiva. 

Vsebino dokumentacijo, ki je potrebna za postopek izdajanja dovoljenj za vodne pravice, 
določa BM / Ministrska uredba za notranje zadeve št. 41/2017 z dne  29. decembra 2017.  
Vloge za izdajo licence za vodno pravico, dovoljenja za izgradnjo in za obratovanje vodne 
pravice je treba predložiti regionalno pristojnemu direktoratu za obvladovanje nesreč kot 
vodnogospodarskemu in vodovarstvenemu organu.  

Obstajajo različni tipi vodnih dovoljenj. Predhodno dovoljenje se nanaša na splošne zahteve 
upravljanja z vodami in osnovne tehnične parametre predvidenih dejavnosti ter določa 
količino vode, ki se jo bo v prihodnje uporabljalo (vodnogospodarski organi zabeležijo kot 
predvidene količine vode in jo pri prihodnjih prijavah ponovno obravnavajo), vendar ne 
dovoljuje vrtalnih del ali uporabe vode. Gradbeno dovoljenje je potrebno za vrtanje, sanacijo 
ali opustitev vrtin. Le z uporabnim dovoljenjem se pridobi pravica za rabo vode za določeno 
časovno obdobje. Za strokovno zasipavanje vodnjaka je potrebno pridobiti soglasje oz. 
dovoljenje.  

V skladu s členom 1 in Prilogo 1 mora prijava za pridobitev predhodnega dovoljenja 
vključevati načrtovano rabo vode, kakovost in količino vode, ki se jo bo odvzelo, časovni 
razpored, načrtovane metode za čiščenje vode, tehnologija vrtanja, rezultate predhodnih 
raziskav (če so bile kakšne), karta lokacij, območje vpliva vodnjaka, druga raba vode itd. 

Člen 2 in Priloga 2 vsebujeta odločbe o vsebini vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki 
mora vsebovati dokumentacijo o lastninskih pravicah. Vloga mora vsebovati informacije o 
kategoriji rabe vode (zasebna, javna), namenu uporabe (kmetijstvo, balneologija, energetika), 
tipu ciljnega vodnega vira/vodonosnika (razpoklinski, kraški, medzrnski), temperaturi 
podzemne vode, natančni lokaciji vrtanja (naselje, koordinate, itd.). Poleg tega so potrebne še 
podrobne informacije o rabi podzemne vode (kakovost, količina, srednje in največje 
vrednosti), tehničnih parametrih za obratovanje (periodično, stalno), podrobnih tehničnih 
parametrih vodnjaka/vrtine (globina, premer, filtrski intervali itd.), pretokih (l/s, m3/dan), tipu 
vodnjaka (naravni iztok, črpanje, v tem primeru tehnični parametri črpanja), drugih napravah 
v povezavi z vodnjakom, objektih za vzorčenje vode, zaščiti vodnih virov (vodovarstvena 
območja). Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati tako geološki opis (tudi litološki 
stolpec vrtine) kot tudi hidrogeološki model s hidrogeološkimi parametri enot, pogoji 
napajanja in odtoka podzemnih vodnih virov glede naravnega stanja (pred odvzemom vode) 
kakor tudi ob delovanju vodnjaka. Hidrogeološki model mora vključevati vplive vseh ostalih 
odvzemov vode na ciljnem območju, vključno s predvidenimi količinami rabe vode, ki so bile 
izdane v predhodnem dovoljenju, kakor tudi opis kakovostnega stanja podzemne vode. V 
vlogi za pridobitev dovoljenja je potrebno opisati potencialne vire onesnaževanja v skladu s 
prilogo 3 (komunalni, industrijski, kmetijski, prometni, rudarski, drugi viri) in ukrepe za 
zaščito (npr. vzpostavitev sistema monitoringa, različne omejitve itd.). Dokumentacija mora 
vključevati načrt ukrepanja za preprečitev morebitnih okoljskih katastrof. 

Vsebina uporabnega vodnega dovoljenja je urejena v členu 6. Njegovi najpomembnejši deli 
so podatki o uporabniku, v primeru kakršnih koli odstopanj od gradbenega dovoljenja tudi 
podrobna tehnična dokumentacija dejanskega stanja, rezultati testiranja, pogoji, pravice in 
dolžnosti pri uporabi in hidrogeološko poročilo. 
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Vladna uredba št. 72/1996 z dne 22. maja 1996 o izvajanju pooblastil organov na področju 
upravljanja voda urejuje pooblastila organizacij, zadolženih za upravljanje z vodami. V 
skladu s členom 1 te naloge opravljajo Direktorati za varstvo pred katastrofami v županijah in 
vodnogospodarski organi. Ena izmed najpomembnejših nalog je izdaja različnih vodnih 
dovoljenj (poglej podrobnosti v BM / Ministrska uredba št. 41/2017 z dne 29. decembra 2017. 

Vodno dovoljenje lahko spremeni pristojen inšpektorat oz. se lahko spremeni na prošnjo 
imetnika dovoljenja. V skladu s členom 11 se lahko vodno dovoljenje spremeni na prošnjo 
imetnika dovoljenja v primeru rekonstrukcije vrtine/vodnjaka, različne uporabe od navedene v 
vodnem dovoljenju, različne količine odvzema vode ali pa v primeru spremembe 
lastnika/uporabnika. Vlogi za spremembo vodnega dovoljenja mora biti priložena vsa 
dokumentacija, ki je potrebna za presojo zahtevanih sprememb. V skladu s členom 12 lahko 
pristojen organ (po uradni dolžnosti) spremeni vodno dovoljenje v primeru, če so se 
spremenili pogoji – na osnovi katerih je vodno dovoljenje izdano - predvsem v zvezi s 
količino odvzema, mejnega odvzema (Mi) ali kritične meje onesnaženja razpoložljivih vodnih 
virov. 

V skladu s členom 14 se lahko vodno dovoljenje odvzame v primeru, ko imetnik vodnega 
dovoljenja ne izpolnjuje dolžnosti ali v primeru znatne spremembe pogojev (glede na pogoje 
ob izdaji vodnega dovoljenja). Členi 15-16 urejujejo primere vodnjakov/vrtin, ki so bili 
zgrajeni oz. obratujejo brez ustreznega dovoljenja. V posebnih okoliščinah se lahko izda 
posebno dovoljenje. Člen 18 ureja različne kazni. 

Poleg izdaje vodnih dovoljenj je ena izmed glavnih nalog vodnogospodarskih organov 
določitev vodovarstvenih območij (člen 9). Podrobnosti so urejene v Vladni uredbi št. 
123/1997 z dne 8. julija 1997 o zaščiti vodnih virov. 

Vladna uredba št. 123/1997 z dne 8. julija 1997 o zaščiti vodnih virov obravnava glavne 
naloge varovanja vodnih virov pitne in mineralne vode ter vode za medicinske namene, v 
povezavi s členom 14 Zakona št. LVII iz leta 1995 o upravljanju voda. Uredba obravnava 
dejanske in potencialne vire zgoraj omenjenih tipov vodnih virov (vključno s podzemnimi 
vodami za pitje in s termalnimi podzemnimi vodami), kot tudi njihovo obdelavo, skladiščenje 
in distribucijo. 

V skladu s členom 2 varovanje takih podzemnih vodnih virov zahteva določitev in 
vzdrževanje vodovarstvenih objektov in območij, ki morajo biti razdeljena na notranja, 
zunanja in hidrogeološka vodovarstvena območja. Meje teh območij morajo biti določene na 
podlagi hidrogeoloških pogojev, dejanskih ali potencialnih odvzemov vode ter na podlagi 
ostalih podrobnosti navedenih v Prilogi 2. 

V skladu s členom 3 je naloga notranjega vodovarstvenega območja tehnična zaščita 
vrtine/vodnjaka in zaščita vodnih virov pred neposrednim onesnaženjem. Zunanje 
vodovarstveno območje mora ščititi vodne vire pred različnimi viri onesnaženja in 
bakterijskim onesnaženjem, medtem ko mora hidrogeološko vodovarstveno območje vodne 
vire zaščititi pred nenevarnimi viri onesnaženja, ki morajo biti opisana za dele ali pa za 
celotno napajalno zaledje. 

V skladu s členom 4 je dimenzioniranje vodovarstvenih območij odvisno od časa potovanja, 
ki je preračunana iz hitrosti toka podzemne vode (npr. čas, ki je potreben, da onesnažilo ali 
drug vodni delec doseže mesto odvzema). 

9 

 



Člen 8 povzema glavne vidike dimenzioniranja različnih vodovarstvenih območij, kot so 
ciljni globinski interval, dovoljena količina odvzema vode, geološke parametre vodonosnika 
zaščitenih vodnih virov, omejitve pri rabi zemljišč, potrebne ukrepe in monitoring ter njihovo 
presojo. 

V skladu s členom 10 se lahko v različnih vodovarstvenih območjih izvajajo le tiste 
dejavnosti, ki ne ogrožajo kakovostnega in količinskega stanja vode. Člen 11 obravnava 
omejitve za izvajanje dejavnosti v notranjem vodovarstvenem območju, člen 12 obravnava 
omejitve v zunanjem vodovarstvenem območju, člen 13 pa obravnava omejitve v 
hidrogeološkem vodovarstvenem območju. Dejavnosti, ki predstavljajo potencialen vir 
onesnaženja, so kmetijstvo, živinoreja, industrija, promet itd. Podroben seznam vseh 
prepovedanih dejavnosti v različnih conah je podan v Prilogi 5.  

Vladna uredba št. 121/1996 z dne 24. julija 1996 o vzpostavitvi in uporabi javnih kopališč 
obravnava tudi termalna zdravilišča, ki imajo pravico opravljati medicinske dejavnosti (člen 
1). V skladu s členom 5 morajo biti vodni viri, iz katerih se pridobiva voda za javna kopališča, 
zaščiteni in vodovarstvena območja morajo biti zasnovana (dimenzionirana) v skladu z 
Vladno uredbo št. 123/1997 z dne 18. julija 1997. 

V skladu z KHVM /Ministrska uredba št. 23/1998 z dne 6. novembra 1998 o registru za 
upravljanje voda pristojnih inšpektoratov so podzemne vode in njihovi vodonosniki, kot tudi 
povezane vodne zaloge, njihova kakovost in količina del državnega sistema vodnega registra. 
Register mora vsebovati vse priključene hidrogeološke, hidrološke in tehnične podatke kot 
tudi relevantna ekonomska in pravna dejstva in slike. Osnova registra so vodna dovoljenja, 
katerih podrobnosti so navedene v BM / Ministrska uredba št. 41/2017 z dne 29. decembra 
2017. 

V skladu s členom 8 je priprava in vzdrževanje vodnega registra dolžnost regionalno 
pristojnih vodnih direktoratov. Podatke o zalogah vode je potrebno posodabljati in ponovni 
oceniti na vsakih 5 let, medtem ko je spremembe v vodni bilanci na račun rabe vode potrebno 
ocenjevati stalno, najmanj enkrat letno. 

Uporabniki so dolžni plačati pristojbino za rabo vodnih virov in to po količini odvzema. 
Metoda izračuna je urejena v KHVM /Ministrska uredba št. 43/1999 z dne 26. decembra 1999.  

KvVM /Ministrska uredba št. 24/2007 z dne 3. julija 2007 o predpisih varnosti vodooskrbe 
obravnava podrobnosti tehničnih in varnostnih vprašanj povezanih z dejavnostmi v zvezi z 
vodnimi deli, kot so vrtanje vodnjakov, čiščenje voda, vzpostavitev in obratovanje kopališč 
itd., vključno z njihovim načrtovanjem, gradnjo, obratovanjem, obnovo, opustitvijo itd. 

KvVM /Ministrska uredba št. 101/2007 z dne 23. decembra 2007 o strokovnih zahtevah za 
posege v zaloge podzemne vode in navodila za izdelavo vodnjakov obsega vse dejavnosti 
povezane z načrtovanjem, izvedbo in obratovanjem proizvodnih, reinjekcijskih in opazovalnih 
vrtin, kot tudi pravice in dolžnosti njihovih načrtovalcev, izvajalcev in nadzornikov. 

Tekom načrtovanja (člen 3) je potrebno pogoje v vodnem dovoljenju upoštevati v skladu z 
Vladno uredbo št. 72/1996 z dne 22. maja 1996 o izvajanju pooblastil organov na področju 
upravljanja voda. Upoštevati je potrebno, da vrtina ne sme predstavljati hidrodinamične 
povezave med različnim telesi podzemne vode. 

10 

 



V skladu s členom 5 velja, da je potrebno za izvedbo vrtin globljih od 30 m predhodno 
pridobiti vodno dovoljenje. Med vrtanjem je potrebno izvajati geofizikalne, tehnične in 
hidrodinamične meritve, ki so navedene v Prilogi 1. Te so sledeče: 

Geofizikalne meritve: SP, naravna gama aktivnost, upornost, kot dodatne meritve: nevtronska 
poroznost, mikrolog, temperatura na dnu vrtine, sonične meritve, meritve temperatur, 
upornost izplake, magnetna susceptibilnost 

Tehnične meritve: meritve notranjega premera vrtine, pozicije filtrov itd. 

Hidrodinamične meritve: črpalni poizkusi in meritve temperature pri maksimalnem pretoku 
(pod 100 m - temperature na dnu vrtine, pod 500 m – zvezne meritve temperature, izdatnost 
vrtine (pri 80, 60 in 40 % maksimalnega pretoka), tlačni gradient itd. 

Vodnogospodarski organ lahko izvajalca oprostijo izvedbo teh meritev v primeru, če lahko 
dokaže, da je iz obstoječih vrtin na tem območju na razpolago dovolj podatkov, tako da nove 
meritve niso potrebne za določitev tehničnih parametrov vrtine. 

V skladu s členom 5 je potrebno vsebnost plinov v vrtini meriti v skladu z KHVM /Ministrska 
uredba št. 12/1997 z dne 29. avgusta 1997 o razplinjevanju in vzorčenju plinov podzemnih 
vod. 

Poseben člen (5/A) obravnava termalne vrtine. V skladu s tem členom morajo biti termalne 
vrtine opremljene s posebnim ustjem, ki omogoča razlikovalen (diferenciran) odvzem glede 
na dejanske potrebe, in s tem omogoča gospodarno in trajnostno rabo termalnih vodnih teles. 
Termalne vrtine morajo biti opremljene z napravami, ki so odporne na temperaturne 
spremembe in kemično agresivne vode. Poleg tega je pomembno pri izvedbi takšnih vrtin 
preprečevati obarjanje mineralov in omogočiti možnost čiščenja vrtin. 

Dokumentacija in obveznosti pri posredovanju podatkov za zaključene vrtine so obravnavane 
v členu 8. Hidrogeološko poročilo je potrebno pripraviti v primeru odvzema vode iz 
medzrnskih, kraških in razpoklinskih vodonosnikov, kjer količina odvzema/reinjekcije 
presega 1,5 m3/dan, kot tudi za opazovalne vrtine, če so reprezentativne za določeno vodno 
telo in so del regionalnega sistema monitoringa. Hidrogeološko poročilo mora pripraviti 
izvajalec vrtine, njegova vsebina je določena v Prilogi 2. Vsebovati mora osnovne podatke 
(katastrsko številko, koordinate, lokacijo itd.), tehnologijo vrtanja, geološke podatke, globino 
cevitve in globine filtrov, obratovalne podatke, diagrame pretoka itd. Vodnogospodarski 
organ pošlje kopijo hidrogeološkega poročila regionalnem okoljevarstvenemu in 
vodnogospodarskemu direktoratu, kot tudi MBFSZ. 

Pravila za delovanje vodnjaka ureja člen 9 Uredbe, ki podrobno opredeli vrste in pogostost 
meritev, ki jih je treba opraviti, določenimi v dovoljenju za vodo, ki jo je izdal vodni organ, s 
podrobnimi podatki o pregledih, ki jih je treba posebej opraviti za vodnjake mineralno- in 
zdravilno vodo. 

Za termalne izvire veljajo enaki predpisi kot za termalne vrtine (člen 12), vendar je potrebno 
meriti tudi izdatnost izvira, tudi če voda odteka stran brez kakršnekoli koristne rabe. 

V skladu s členom 5 KvVM /Ministrska uredba št. 30/2008 z dne 31. decembra 2008 o 
tehničnih predpisih v zvezi z dejavnostmi in obrati za izkoriščanje in varstvo voda je potrebno 
med načrtovanjem vrtine upoštevati hidrogeološki model ciljnih teles podzemne vode, kot 
tudi vse podatke v zvezi z zalogami podzemne vode, mejno vrednostjo odvzema (Mi), 
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ekološkim minimumom in kakovostjo vode v vodonosniku. V primeru termalnih vrtin je 
potrebno zagotoviti v le-teh meritve nivojev podzemne vode, zvezne meritve količine odvzete 
vode, meritve sprememb kakovostnega in količinskega stanja zalog podzemne vode, kot tudi 
omogočiti vzorčenje. 

Z vidika upravljanja s termalno vodo je pomemben člen 5(3), po katerem razdalja med 
vrtinami mora biti določena na tak način, da kljub soproizvodnji vrtin iz istega vodonosnika, 
zmanjšanje količine odvzema ne preseže 10 % začetnih količin za vsako vrtino posebej. Pri 
določanju razdalje je potrebno upoštevati lokalne pogoje, zmanjšanje pretoka, znižanje 
nivojev podzemne vode, tlaka, kakovosti in temperature. 

KHVM /Ministrska uredba št. 12/1997 z dne 29. avgusta 1997 o razplinjevanju proizvedene in 
dobavljene vode je potrebno upoštevati pri izkoriščanju termalnih vod, saj imajo le-te pogosto 
visoko vsebnost plina. V skladu s členom 1 uredba obsega vse vodne objekte povezane s 
proizvodnjo, čiščenjem, skladiščenjem, transportom in distribucijo takih vod. Podzemne vode 
po vsebnosti plina uvrščamo v 3 razrede, ki jih med seboj razlikujemo po količini raztopljenih 
ogljikovodikov pri tlaku 1013 milibarov in temperaturi 20 °C, in sicer razred A: pod 0,8 l/ m3, 
razred B: med 0,8-10 l/ m3, razred C: nad 10 l/ m3. 

V skladu s členom 2 je imetnik vodnega dovoljenja med črpalnim poizkusom dolžan izvajati 
meritve vsebnosti plinov v odvzeti podzemni vodi in po potrebi ustrezno spremeniti vodno 
dovoljenje. 

Člen 3 obravnava različne postopke razplinjevanja za razreda B in C. Razplinjevanje mora 
biti izvedeno na tak način, da ne povzroči poslabšanja kakovostnega stanja voda. 

Pri uporabi termalnih vod v balneološke namene je v veliko primerih potrebno upoštevati 
določbe iz EüM/ Ministrska uredba št. 74/1999 z dne 25. decembra 1999 o naravnih 
zdravstvenih dejavnikih.  

V skladu s členom 15 je lahko termin naravna mineralna voda ali medicinska voda uporabljen 
le v primeru, ko kakovostno stanje vod izpolnjuje zahteve navedene v Prilogi 2. Te zahteve za 
naravne mineralne vode so: pridobiva se jo iz varovanega vodonosnika, je po svojem izvoru 
čista, po svoji kemijski in mikrobiološki sestavi je nenevarna zdravju ljudi, količina 
raztopljenih snovi je stalna in znaša minimalno 1000 mg/l ali pa znaša med 500 in 1000 mg/l 
in vsebuje katero od aktivnih bioloških komponent navedenih v prilogi. V skladu s prilogo 2 
medicinsko vodo definiramo kot naravno mineralno vodo, ki ima dokazan zdravilni učinek. 
Oskrbovalec z vodo je dolžan izvajati preizkuse kakovosti na svoje lastne stroške vsakih 5 let 
v primeru, da se vode uporabljajo zunanje (npr. za kopanje), in vsake 2 leti v primeru, da se 
uporabljajo notranje (npr. za pitje). 

V skladu s členom 22 vodi register mineralnih in medicinskih vod ter tudi zdraviliških centrov 
Državni zavod za zdravstveno varnost. 

Vladna uredba št. 147/2010 z dne 29. aprila 2010 o splošnih predpisih v zvezi z dejavnostmi 
in obrati za izkoriščanje in varstvo voda vsebuje najpomembnejše predpise v zvezi z 
reinjektiranjem termalnih vod. 

V skladu s členom 10 morajo biti vodni objekti (vrtine), ki so namenjeni samo za energetske 
namene, načrtovani na način, da njihovo obratovanje ne vpliva negativno na izdatnost in 
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temperature kraških termalnih izvirov. Termalna voda, ki je odvzeta izključno za energetske 
namene, mora biti po njeni uporabi reinjektirana v isti vodonosnik. 

V skladu s členom 11 se lahko podzemne termalne vode uporablja v medicinske in druge 
zdravstvene namene, kot pitne – in mineralne vode, za balneološke namene, za oskrbo s toplo 
vodo v gospodinjstvih, proizvodnjo toplote in elektrike, ter za intenzivno gojenje rib v 
bazenih. Pri načrtovanju uporabe se je potrebno usmeriti v večnamenske (kaskadne) sisteme, 
prav tako je potrebno težiti k gospodarni rabi vode. Uporabo plinov, raztopljenih v vodi, je 
prav tako potrebno upoštevati. Pri izgradnji vodnih objektov za uporabo termalne vode je 
potrebno omogočiti varen izpust izrabljenih vod, predvsem je treba poskrbeti za reinjektiranje. 
Skozi celoten postopek izbora potencialnega površinskega rezervoarja je potrebno upoštevati 
okoljske vidike in naravne napajalne procese. Termalno vodo za namene oskrbe 
gospodinjstev s toplo vodo je mogoče dostaviti v vodovodni sistem le v primeru, da izpolnjuje 
standard za kakovost pitne vode.  

Če je termalna voda potrjena kot mineralna ali medicinska voda, je potrebno čiščenje vode 
načrtovati na podlagi individualnih analiz. Medicinske vode se smejo čistiti le s pomočjo 
tehnologij, ki ne oslabijo njihovega zdravilnega učinka. 

Pri načrtovanju reinjektiranja je potrebno določbe te uredbe upoštevati pri izdajanju dovoljenj 
od trenutka veljavnosti uredbe, z izjemo tistih dejavnosti, za katere je bilo predhodno vodno 
dovoljenje izdano pred njegovo pravnomočnostjo (člen 78).  
V skladu s členom 38 Vladne uredbe št. 220/2004 z dne 21. julija 2004 o varstvu površinskih 
voda v primeru termalne vode, ki je odvzeta izključno za energetske namene je na podlagi 
ministrske uredbe o mejnih vrednostih emisij vodnih onesnaževalcev in nekaterih pravilih za 
njihovo uporabo bi morale biti do 31. decembra 2027 (prehodno obdobje) izpolnjene tudi 
mejne vrednosti za obstoječe in nove obrate. V prehodnem obdobju višina kazni za 
onesnaževanje vode na podlagi Uredbe št. 28/2004 z dne 25. decembra 2004 o mejnih 
vrednostih za dane onesnaževalce vode in pravilih za njihovo uporabo ter z ozirom na drugi 
odstavek člena 19 znaša 3% celotne kazni, izračunane za emisijo nad določeno vrednostjo 
emisij. 

3.3. Pravni okviri za monitoring podzemne vode 

Vodna direktiva (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta št. 2000/60/ES o določitvi okvira 
za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike) določa standardizirane predpise na ravni EU 
za monitoring podzemnih voda na Madžarskem. Osnovna državna zakonodaja je vezana na 
zakone na področju varstva okolja in upravljanja z vodami. 

Pri načrtovanju upravljanja s povodji je opredeliti znatna in stalna znižanja nivoja podzemne 
vode/piezometričnega nivoja ter znatne in stalne povečane koncentracije onesnaževal v 
ogroženem telesu podzemne vode, v skladu z Vladno uredbo št. 219/2004 z dne 21. julija 
2004. Za opredelitev teh groženj je potrebno izvajati monitoring podzemnih voda. Na podlagi 
rezultatov monitoringa je potrebno stanje podzemne vode redno ocenjevati, najmanj na vsakih 
6 let v skladu z načrtom upravljanja s povodji. 

Monitoring je potrebno izvajati v skladu z določbami Vladne uredbe št. 221/2004 z dne 21. 
julija 2004. Cilj te uredbe je integracija ukrepov in akcijskih programov za dosego in 
ohranitev dobrega stanja voda, določenega s posebnimi zakoni, ter določitev vsebine načrtov 
upravljanja z vodami in pravil načrtovanja. 
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Uredba prav tako določa, da je »potrebno zagotoviti, da se stanje voda na državnih mejah ne 
poslabša in z medsebojni ukrepi zagotoviti dobro stanje voda«. 

V zvezi z monitoringom podzemnih in površinskih voda ter vodovarstvenih območij uredba 
določa, da je potrebno izdelati in izvajati program monitoringa, katerega vsebina je določena z 
ločeno zakonodajo. Program monitoringa mora biti načrtovan, izdelan in izveden na tak način, 
da je združljiv s tehničnimi specifikacijami ter standardiziranimi metodami in postopki, ki so 
določeni v členu 21 VD, z namenom učinkovitega in zanesljivega izvajanja načrtov 
upravljanja z vodami.  

KvVM / Ministrska uredba št. 30/2004 z dne 30. decembra 2004  ureja pravice in obveznosti 
pri načrtovanju teles podzemne vode, karakterizacijo in presojo njihovega stanja, monitoring, 
pregled predhodno omenjenih nalog, kot tudi zbiranje, obdelovanje in poročanje podatkov, 
potrebnih za izvajanje teh nalog. V skladu z uredbo je potrebno slediti spremembe 
količinskega in kakovostnega stanja podzemnih voda s pomočjo mreže monitoring, ki 
zaznava razpršene antropogene vplive in vplive naravnih procesov na količinsko in 
kakovostno stanje podzemne vode (okoljski monitoring). Poleg tega vključuje monitoring, ki 
zaznava točkovne vplive človeških dejavnosti, ki vplivajo na količinsko in kakovostno stanje 
podzemnih voda (monitoring vpliva na okolje). 

Detekcija in objekti monitoringa telesa podzemne vode morajo biti zabeleženi v načrtih 
upravljanja z vodami. Monitoring podzemnih voda tvorijo: količinski monitoring, kakovostni 
monitoring, ki vključuje spremljanje kemijskih parametrov, in kemijski obratovalni 
monitoring. 

Cilj količinskega monitoringa je opazovanje sprememb nivoja podzemne 
vode/piezometričnega nivoja ter dolgoročne spremembe pretoka (izdatnosti) izvirov. 
Kakovostni monitoring opisuje skladno in celovito sliko kakovostnega stanja podzemnih voda 
in njihov vpliv na ekosisteme in vire pitne vode. 

Priloga 3 uredbe podaja podrobnosti vidikov o vzpostavitvi različnih monitoringov teles 
podzemne vode. V skladu s tem prostorska gostota mreže in pogostost meritev morajo biti 
določene na način, da omogočajo zanesljiv pregled in nadzor sprememb piezometričnega 
nivoja zaradi odvzema vode in/ali dotoka, kot tudi določitev bilanc in smer toka podzemne 
vode preko meje. 

Monitoring oziroma hidrografsko dejavnost – prepoznavanje, vrednotenje in napoved 
količinskih in kakovostnih značilnosti podzemne vode, oceno njenega stanja z ustreznim 
pristopom – ureja Uredba Ministrstva za notranje zadeve št. 45/2014 z dne 23. septembra 
2014 o izvajanju hidrografskih nalog. 

V povezavi z osnovnimi podatki, povezanimi z upravljanjem z vodami, Vladna uredba št. 
178/1998 z dne 6. novembra 1998 navaja, da je potrebno vzpostaviti in izvajati informacijski 
sistem za upravljanje z vodami z namenom zbiranja, obdelovanja in distribucije podatkov za 
naloge upravljanja z vodami, ki jih izvajajo državne in lokalne oblasti. KHVM / Ministrska 
uredba št. 23/1998 z dne 6. novembra 1998 o registru za upravljanje voda pristojnih 
inšpektoratov ureja način izvajanja in ostale podrobnosti. 

V skladu z Zakonom št. XLVI iz leta 1993 o statistiki podatki, posredovani s strani 
operaterjev, dopolnjujejo redne meritve monitoringa. V okviru Državnega statističnega 
programa zbiranja podatkov – v skladu z Vladno uredbo št. 288/2009 z dne 15. decembra 
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2009 – posredovanje statističnih podatkov za namene upravljanja z vodami, raziskave in 
analize, je obvezno za regionalne in občinske vodovode, mesta in lokacije, ki imajo lastne 
vodovodne sisteme, in tudi podjetja, institucije in organizacije, ki zagotavljajo oskrbo z vodo 
ali kanalizacijo. V okviru posredovanja podatkov glede vode, izvajalci storitve posredovanja 
podatkov meritve kakovosti vode opravljajo za parametre, predpisane v Prilogi 3 Uredbe 
Ministrstva za notranje zadeve št. 16/2016 z dne 12. maja 2016 o strokovnih zahtevah in 
obsegu pregledov, ki jih je treba opraviti pri delovanju javnega vodovoda, kanalizacije in 
čistilnih napravah, ter o vsebini podatkov za sporočanje. 

Poleg obveznega posredovanja podatkov, morajo uporabniki, ki pridobivajo mineralno in 
medicinsko vodo, izvajati tudi redne kontrolne meritve. 

KvVM / Ministrska uredba št. 101/2007 z dne 23. decembra 2007 obsega tipe in pogostost 
zahtevanih meritev, ki so predvidene v operativnem vodnem dovoljenju, ki ga izdajo vodne 
oblasti. Obstajajo specifične zahteve glede preiskav za mineralne in medicinske vode. V 
proizvodnih in reinjekcijskih vrtinah je potrebno meriti in beležiti pretok, tlak na ustju vrtine, 
dinamični nivo podzemne vode in temperaturo, v skladu z operativnimi predpisi, vendar 
najmanj enkrat dnevno, po možnosti z digitalnim sistemom za pridobivanje podatkov. V 
opazovalnih vrtinah je potrebno meriti in beležiti temperaturo, dinamični nivo podzemne vode 
in tlak na ustju vrtine, najmanj enkrat tedensko. Lahko so zahtevane bolj pogoste meritve v 
skladu z operativnimi predpisi. V okviru mesečne kontrole aktivnih termalnih vrtin, ki 
obratujejo neprekinjeno, morajo operaterji izmeriti tlak na ustju vrtine, dinamični nivo 
podzemne vode in temperaturo iztoka. Poleg rednih pregledov, je potrebno izvajati še 
periodične preglede pred in po vzdrževalnih delih in spremembah, vendar najmanj vsaka 4 
leta. Nekateri pregledi, npr. plinske analize, je potrebno izvajati s pogostostjo, navedeno v 
posebnih predpisih. V skladu z KHVM / Ministrska uredba št. 12/1997 z dne 29. avgusta 1997 
je imetnik vodnega dovoljenja dolžan redno izvajati meritve vsebnosti plinov v vodi (vsakih 5 
let za kategorijo »A«, vsaka 3 leta za kategorijo »B«, in vsake dve leti za kategorijo » C«). 

V skladu z EüM/ Ministrska uredba št. 74/1999 z dne 25. decembra 1999 o naravnih 
zdravstvenih dejavnikih je operater, zadolžen za oskrbo z vodo, dolžan izvajati kontrolo 
kakovosti na svoje lastne stroške vsakih 5 let, če se vode uporabljajo za zunanjo rabo, in vsaki 
2 leti, če se jih uporablja za pitje. 

Predpise, v zvezi s termalnimi vrtinami, je potrebno ustrezno prilagoditi za termalne izvire. 
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Dodatek 

Zakonodaja na področju varstva okolja v povezavi z vodami  
 
Zakon št.  LIII iz leta 1995 o splošnih pravilih varstva okolja  
Zakon št. CLXXXV iz leta 2012 o odpadkih 
Vladna uredba št. 219/2004 z dne 21. julija 2004 o varstvu podzemnih voda 
Vladna uredba št. 220/2004 z dne 21. julija 2004 o varstvu površinskih voda 
Vladna uredba št. 221/2004 z dne 21. julija 2004 o nekaterih pravilih upravljanja povodij 
KvVM /Ministrska uredba št. 30/2004 z dne 30. decembra 2004 o nekaterih pravilih pregleda stanja 
podtalnice 
Uredba Ministrstva za razvoj št. 14/2015 z dne 31. marca o taksah upravnih postopkov za varstvo 
okolja in narave 
Vladna uredba št. 314/2005 z dne 25. decembra 2005 o izdaji dovoljenj za presojo vplivov na okolje 
 
Predpisi v zvezi z upravljanjem z vodami 
 
Zakon št. LVII iz leta 1995 o upravljanju vod 
BM /Ministrska uredba za notranje zadeve št. 41/2017 z dne 29. decembra 2017 o vsebini 
dokumentacije, potrebne za postopek pridobitev vodnega dovoljenja  
Vladna uredba št. 72/1996 z dne 22. maja1996 o izvajanju pooblastil organov na področju 
upravljanja voda 
Vladna uredba št. 121/1996 z dne 24. julija 1996 o vzpostavitvi in uporabi javnih kopališč 
KHVM /Ministrska uredba št. 12/1997 z dne 29. avgusta 1997 o razplinjevanju proizvedene in 
dobavljene vode 
Vladna uredba št. 123/1997 z dne 8. julija 1997 o zaščiti vodnih virov, potencialnih vodnih virov in 
vodnih obratov, ki oskrbujejo s pitno vodo  
KHVM /Ministrska uredba št. 23/1998 z dne 6. novembra 1998 o registru za upravljanje voda 
pristojnih inšpektoratov 
KHVM / Ministrska uredba št. 43/1999 z dne 26. decembra 1999 za izračun pristojbine za vodne vire 
EüM/ Ministrska uredba št. 74/1999 z dne 25. decembra 1999 o naravnih zdravstvenih dejavnikih 
KvVM / Ministrska uredba št. 24/2007 z dne 3. julija 2007 o predpisi varnosti vodooskrbe 
KvVM / Ministrska uredba št. 101/2007 z dne 23. decembra 2007 o strokovnih zahtevah za posege v 
zaloge podzemne vode in izdelavo vodnjakov 
KvVM / Ministrska uredba št. 30/2008 z dne 31. decembra 2008 o tehničnih predpisih v zvezi z 
dejavnostmi in obrati za izkoriščanje in varstvo voda.  
Vladna uredba št. 147/2010 z dne 29. aprila 2010 o splošnih predpisih v zvezi z dejavnostmi in obrati 
za izkoriščanje in varstvo voda. 
Uredba Ministrstva za notranje zadeve št. 13/2015 z dne 31. marca 2015 o taksah upravnih postopkov 
za vode in varstvo voda  
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ZGODOVINA  
 
Zadrževalnik visokih voda Kobiljskega potoka je bil predan in pričel obratovati poleti leta 
2008. Načrt za pridobitev vodnopravnega dovoljenja v zvezi z izgradnjo zadrževalnika 
(Tsz: 979, december 2000.), načrte o izvedbi (Tsz: 1316, december 2006.)  in načrt za 
pridobitev vodnopravnega obratovalnega dovoljenja zadrževalnika (Tsz: 1329, april 2008.), 
je pripravila družba VIZITERV Consult Kft.  Prva dva načrta sta bila narejena na osnovi 
naročila Zahodno-podonavske direkcije za vodno gospodarstvo (NYUDUVIZIG prej 
NYUDU-KÖVIZIG), med tem ko je bil načrt za pridobitev obratovalnega dovoljenja 
izdelan na osnovi naročila izvajalca (družbe Észak-dunántúli Vízügyi Építő és Szolgáltató 
Kft.) 
Na podlagi izkušenj pri obratovanju zadrževalnika od časa predaje se je upravljalec 
(NYUDUVIZIG) odločil za namestitev tablaste zapornice v prosto odprtino  objekta s tremi 
vhodnimi odprtinami za uravnavanje nivoja vode, zaradi natančnejšega reguliranja 
odvajanja vode, načrt za pridobitev dovoljenja in načrt za izvedbo sta del pričujoče 
projektne dokumentacije. 
Pričujoča dokumentacija (pravilnik o obratovanju) je spremenjena verzija pravilnika o 
obratovanju, ki je bil pripravljen v okviru načrta za pridobitev vodnopravnega 
obratovalnega dovoljenja zaradi vgradnje nove tablaste zapornice. Dokumentacija je bila 
dopolnjena v zvezi z obratovanjem načrtovane nove tablaste zapornice, nameščene v prosto 
sredinsko odprtino  objekta s tremi vhodnimi odprtinami za uravnavanje nivoja vode na 
Ivanjševskem potoku.  

  

1. UVOD   
 
Namembnost zadrževalnika je zaščita urbanih obmejnih ravninskih območij  Slovenije in 
Madžarske pred poplavno vodo Kobiljskega in Ivanjševskega potoka. Z izgradnjo 
zadrževalnika se zadrži poplavna voda v retenzijskem prostoru zadrževalniku, splošči in 
časovno podaljša potek visokega vala  in prepreči razlitje vode iz korit vodotokov, ki niso 
regulirani in so večinoma v naravnem stanju.  
 
Z izgradnjo zadrževalnika je možno nadzirati poplavno situacijo na obmejnem območju v 
smislu spremljanja stanja na vodotokih, ki dotekajo v zadrževalnik, kakor tudi dolvodne 
razmere na Ledavi.  
 
Cilj izgradnje zadrževalnika na Kobiljskem potoku je torej zmanjšanje poplavnih konic z 
začasnim zadrževanjem poplavne vode dveh vodotokov in posledično obvladovanje  poplavne 
ogroženosti  na dolvodnem 25 kilometrskem nekoč zelo poplavnem ravninskem odseku.  
 
Z izgradnjo zadrževalnika se zmanjša poplavna ogroženost naselij, ki se nahajajo dolvodno od 
zadrževalnika in posledično tudi kmetijskih površin.  
Kobiljski potok je v primeru nastopa sedanje poplavne visoke vode poplavil na madžarskem 
ozemlju okoli 710, na slovenskem ozemlju pa več kot 1000 ha površin, ogrožena pa so bila 
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naselja Lendvajakabfa in Zalaszombatfa na madžarski strani ter naselja Dolga vas, Mostje, 
Banuta, Genterovci in danes delno Lendava na slovenski strani.  
 
Zaradi delovanja zadrževalnika se bo odtok merodajne poplavne vode zmanjšal za cca 60 %, 
kar pomeni da bo skupni merodajni pretok obeh vodotokov, ki znaša 94 m3/s, zmanjšan na 38 
m3/s. Z primernim obratovanjem oz. uravnavanjem vodnih količin v zadrževalniku pa je v 
primeru 3 % oziroma 5 % poplavnih (visokih) voda v potoku Ledava možno zagotavljati  
zmanjšanja pretoka oz. sploščitev pretočnega diagrama  na pretok 17-20 m3/s.  Občutno 
zmanjšanje poplavnih konic bo po pričakovanjih v bistveni meri zmanjšalo škodo, ki so jo do 
sedaj povzročale poplave in povečalo poplavno varnost urbanih območij.   
 
2. PREDSTAVITEV  ZADRŽEVALNIKA 
 
2.1 Pomembnejši podatki o zadrževalniku    
Lokacija  zadrževalnika.   
Zadrževalnik poplavni voda  je zgrajen na območju Madžarske v županiji Zala, na upravnem 
območju naselij Resznek, Belsősárd in Zalaszombatfa.  
Zadrževalnik za varstvo pred poplavami se nahaja JZ od naselja Resznek, SZ od naselja 
Belsősárd in SV od naselja Zalaszombatfa. Dolinska pregrada zadrževalnika je bila zgrajena v 
profilu km 9+170 Kobiljskega potoka oziroma v km 1+182 Ivanjševskega potoka.  
Dolinski profil je pregrajen z 5469m dolgim, maksimalno 3,50m visokim nasipom iz 
zemeljskega materiala. Na dolinskem korenu znaša prečna dolžina nasipa več kot 2000m.   
Pri maksimalni polnitvi zadrževalnika lahko ta sprejme 2,84 Mm3 poplavne  vode, ki se 
razprostira na 272ha vodne površine in omogoča začasno zadrževanje in sploščitev vodnega 
vala.  
  
Upravne enote, na območju katerih je zgrajen zadrževalnik. 

- Županija:    Zala 
- Naselja, na območju katerih je zgrajen zadrževalnik:    Resznek, Belsősárd in 
  Zalaszombatfa 
- Vodotoki:    Kobiljski potok, Ivanjševski potok in potok Nagyvölgyi. 

Pozitiven učinek zadrževalnika v smislu preprečitve poplavnih voda je mogoče zaznati tako 
na madžarskem kot tudi slovenskem ozemlju.   
Zadrževalni prostor je v obdobju, ko ni visokih voda, torej v pretežnem delu leta suh, v 
primeru nastopa visokih/poplavnih voda se te razlijejo v zadrževalnem prostoru gorvodno od 
nasipa, zadrževalni prostor se postopoma polni,  zmanjšan poplavni val pa odteka skozi odprti 
zapornici. Maksimalni merodajni pretok, ki znaša 94 m3/s, odteka iz zadrževalnika visokih 
voda v odseke korita, ki se nahajajo dolvodno od zadrževalnika, v (sploščenem) zmanjšanem 
pretoku, ki znaša 38 m3/s.  
V primeru nastopa izrednega poplavnega vala, ki je večji od merodajnega oziroma v primeru, 
če pride do zaprtja zapornic ali zamašitve zaporničnih odprtin, lahko odteka ta presežna voda 
iz zadrževalnika tako, da se dvigne nad načrtovan obratovalni nivo in se razbremeni/prelije 
čez prelivne jaške, ki se nahajajo na zadnji strani obeh zaporničnih objektov. Na ta način je 
mogoče tudi v primeru večjih poplavnih valov preprečiti ev. prebitje oz. večje poškodbe 
nasipa oziroma doseči, da so poškodbe nasipa manjše in obvladljive. Takšen  način 
obratovanja zadrževalnika v slučaju koincidence z visoko vdo Ledave omogoča še nadaljnje 
možnosti regulacije vodnega poplavnega režima.      
 
Neposredni elementi zadrževalnika so:   

-  zadrževalni prostor, 
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-  dolinska pregrada,  
-  zapornični objekt  za uravnavanje nivoja voda, 2 objekta.    

Objekti, ki se navezujejo na fazo izgradnje oziroma obratovanje zadrževalnika:  
- objekti za meritve pretokov, ki se nahajajo dolvodno od nasipa pri cestnih mostovih, 
- aparature za opazovanje zadrževalnega prostora, nasipa in vodnogospodarskega 
  objekta,  
- naravni vodni biotop, ki je izoblikovan na območju za odvzem materiala.  

 
Tehnični parametri zadrževalnika visokih voda (suhi zadrževalnik, z začasno 
zadrževanjem/akumulacijo vode  za obdobje 1-5 dni):  
 
tip zadrževalnika:                                                       zadrževalnik z dolinsko pregrado 

- predvidena maksimalna gladina vode:   168,00 mBs 
- poplavna površina zadrževalnika:    272 ha 
- zadrževalna količina vode ob visokih vodah: 2,84 Mm3 
- največja globina vode v zadrževalniku:   2,50 m 

 
 
Nasip dolinske pregrade (homogen nasip iz zemlje): 
           - tip:                            nasip iz zemlje  
           - lokacija dolinske pregrade:              Kobiljski potok,   profil km  9+170 
      Ivanjševski potok, profil km 1+182 
           - največja višina:   3,50 m 
           - dolžina:    5469 m 
           - širina krone:    4,0 m 
           - nivo krone:     169,00 mBs 
           - volumen:    169 600 m3     
           - naklon poševnine na vodni strani: 1:3 
           - naklon poševnine na zračni strani:  1:2,5 
           - material                                        slabo propustne zemljine 
 
Zapornična objekta           (s pretočnim jaškom, prepustom in regulacijskimi  zapornicami)  
     - zapornične odprtine        Kobiljski potok 2x1,50m x 2,00m – z dvema zapornicama  

       Ivanjševski  potok: 3x1,50m x 2,00m: tri odprtini sta 
       opremljeni z zapornicami;    

            - premer cevi za odvajanje poplavne vode: Kobiljski potok    2xDN 2000mm  ROCLA 
                Ivanjševski potok 3xDN2000 mm  ROCLA 
      - dolžina cevi za odvajanje poplavne vode: Kobiljski potok    2x21,00 m = 42,00 m 
                                      Ivanjševski potok:3x21,00 m = 63,00 m 
 
Varnostni preliv      s pretočnim jaškom (ki se nahaja v zgornjem delu zaporničnega objekta):  
           - nivo roba razbremenilnika      168,00 mBs 
       - nivo dna razbremenilnika     na Kobiljskem potoku  164,00 mBs  
            na Ivanjševskem potoku        163,40 mBs 
     - nivo roba zaporničnih jaškov:         na Kobiljskem potoku   169,22 mBs 
                                                             na Ivanjševskem potoku   169,26 mBs 
      - dolžina preliva:       na Kobiljskem potoku   15,50 m 
         na Ivanjševskem potoku:         19,00 m 
Podatki o pretoku:  
 - NQ 10% (10-letna pogostnost)            =  48,00 m3/s 
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 - NQ 1%  (100-letna pogostnost, merodajna) =  94,00 m3/s 
 - NQ 0,5%  (200-letna pogostnost)            = 118,50 m3/s 
 - z  zadrževalnikom zmanjšan NQ 1%              =   38,00 m3/s 
 - z obratovanjem zadrževalnika zmanjšani merodajni pretoki:   
     na Kobiljskem potoku           17,00 m3/s 
      na Ivanjševskem potoku    21,00 m3/s 
 
Drugi objekti, ki spadajo k zadrževalniku:  

- jarek za odvajanje meteornih površinskih voda iz zahodnega območja naselja 
  Resznek in prepust, ki se nahaja dolvodno od dolinske pregrade.  

 - vodni biotop, ki je bil z rekultivacijo izoblikovan na območju odkopa zemeljskega 
              materiala, kateri je bil uporabljen za izgradnjo nasipa.    

- naprave za opazovanje in obveščanje, vodomeri in objekti za meritve pretokov.  
Za opredelitev okoljskih vplivov zadrževalnika je bila izdelana Predhodna študija o  vplivih 
na okolje, na osnovi katere je Zahodno-podonavski inšpektorat za varstvo okolja s svojim 
sklepom št. 3054/33/2001 izdal okoljevarstveno dovoljenje.  
Zahodno-podonavski inšpektorat za varstvo narave in vodno gospodarstvo je s svojim 
sklepom št. 97-2/2/2006 izdal vodnopravno dovoljenje zadrževalnika.  
Čas pričetka obratovanja zadrževalnika:  24.04.2008   
 
2.2    Podrobna predstavitev tehničnih objektov  
2.2.1 Dolinska pregrada  
Dolinsko pregrado predstavlja nasip iz homogenega slabo propustnega zemeljskega materiala 
količine 169 600 m3. Širina krone nasipa znaša 4,00m, naklon poševnine nasipa na vodni 
strani znaša 1:3, na zračni strani pa 1: 2,5. Na obeh straneh nasipa je bila izoblikovana 4,00  
široka berma  v naklonu 1:20. Za zagotavljanje  trdnosti/stabilnosti nasipa so bili jarki, preko 
katerih je bil izgrajen nasip, zasuti z zemeljskim slabo propustnim materialom v dolžini 10 m 
od nožice nasipa na vasko stran.  V odseku nasipa med profiloma km 2+800  do  km 4+300 pa 
je bil na vodni strani zgrajen 10m  širok ilovnat pas v naklonu  1:20. V odseku med profiloma 
km 2+700 do 2+800 pa je bil v različnih širinah izoblikovano ilovnato jedro.   
Na zračni strani dolinske pregrade se nahaja v celotni dolžini pregrade derivacijski jarek, 
katerega vode se v profilu km 1+250 izlivajo v potok Nagyvölgyi, v profilu km 3+024 v 
Ivanjševski potok, v profilu km 3+970 pa v Kobiljski potok.  
Vode, ki se zbirajo na delu zadrževalnega prostora, s katerega voda ne odteka, so speljane v 
Kobiljski in Ivanjševski potok z jarki, ki so izoblikovani na meji razlastitvenega območja  (v 
odseku med profiloma km 2+800 km  do 3+380 in km  3+970 km  do 4+380). 
Po kroni nasipa je speljana cesta, ki je dimenzionirana iz 10 cm debele plasti lomljenca, pod 
katerim se nahaja 15 cm debela plast gramoza. Za prehodnost poljskih poti, ki prečkajo nasip, 
je predvidenih 13 prehodnih ramp. Čez nasip je mogoče priti v zadrževalni prostor po 4 m 
širokih dvosmernih rampah, ki so izoblikovane v profilih  km 0+373, 1+201, 1+424, 1+912, 
2+513, 2+974, 3+074, 3+282, 3+442, 3+920, 4+020, 4+730 in  5+276 nasipa.  
Od teh se nahajata po dve poti ob Ivanjševskem in Kobiljskem potoku. Zgrajene so iz istega 
materiala kot cesta na dolinski pregradi. Vzdolžni promet po kroni  nasipa urejajo zapore in 
prometne table.  
Na nasipu je v profilu km 1+912 skupaj z rampo zgrajeno obračališče velikosti 
10,00x40,00m.     
Vsi zemeljski objekti so z izjemo vozne površine ceste zatravljeni (brežine nasipa, brežine 
jarka in vzdrževalne berme).    
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Za ugotavljanje posedanja nasipa je bilo vgrajeno 12 jaškov (na kroni med cesto in zračno 
stranjo nasipa s prvim jaškom  v profilu km 0+390 in nadaljnim jaškom na vsakih 400 m) v 
katerih se nahajajo  reperji.    
 
 
2.2.2  Zapornična objekta, ki sta hkrati tudi razbremenilnika  
Zapornični objekt na na Kobiljskem potoku: v času gradnje in v času obratovanja 
zadrževalnika zagotavlja odvajanje visokih voda. Gre za osmerokotni objekt za uravnavanje 
nivoja vode z združenimi funkcijami, ki je na gorvodnem odseku sestavljen iz vhodne 
odprtine, ki je opremljena z 2x1500x2000mm veliko tablasto zapornico z možnostjo 
regulacije. Dolžina prelivnega roba razbremenilnika znaša 15,50 m.  
K razbremenilniku in jaškom za upravljanje vodi s krone nasipa 1,2 m širok most za 
upravljanje.   
 
Varnostni preliv s pretočnim jaškom in s tablasto zapornico opremljene vhodne odprtine se 
izlivajo v prepust, ki je izoblikovan iz cevi ROCLA 2xDN2000, katerega padec znaša 3,5 ‰. 
Objekt je dimenzioniran tako, da se lahko v primeru odtekanja merodajnih visokih voda 
izoblikuje pretok voda z prosto gladino, s čimer je v primeru odtekanja pod pritiskom 
preprečen nastanek škodljive turbulence in posledično nastanek rezonance objekta. Za 
sproščanje odvečne potencialne energije izstopnih voda je izoblikovano 10m + 20m dolgo 
podslapje z razbijači energije, katerega brežine in dno so obloženi z naravnim kamnom v 
betonu.  
 
Zapornični objekt za uravnavanje nivoja vode na Ivanjševskem potoku:  Zgrajen je bil 
objekt, ki deluje na podobnem principu, kot objekt na Kobiljskem poroku, s to razliko, da je ta 
sestavljen iz treh vhodnih odprtin dimenzije 3x1500x2000mm. Tri odprtine se regulirajo s 
tablasto zapornico (prej je sta bili tablasti zapornici vgrajeni samo v dve stranski odprtini. 
Dolžina prelivnega roba razbremenilnika znaša 19,00 m. Voda odteka z prosto gladino skozi 
betonske cevi 3xDN2000 ROCLA, ki so položene v padcu 2,4 ‰. Za sproščanje odvečne 
potencialne energije izstopnih voda je izoblikovano 10 m + 24,3 m dolgo podslapje (z 
razbijači energije), katerih brežine in dno je izvedeno v  naravnem kamnu v betonu.   
Pri gradnji objektov je bilo vgrajeno 400 m3 armiranega betona.  
V neposredni bližini obeh zaporničnih pobjektov je na gorvodni strani vgrajena vodomerna 
letev in vodomerna (hidrografska) postaja.   
Ob popravilu zapornične konstrukcije (tablaste zapornice) je mogoče vodotok zajeziti tudi z 
vstavljanjem plohov v utore, ki so izoblikovani na steni objekta na vtočni strani zapornic. 
Vstavljivi plohi so shranjeni v skladišču Tehnično varnostne službe Zahodno-podonavske 
direkcije za vodno gospodarstvo (Skladišče Direkcije za vodno gospodarstvo, Fenékpuszta) 
   
 
2.2.3  Zadrževalni prostor:  

- lokacija dolinske pregrade:                              Kobiljski potok,      profil km  9+170 
              Ivanjševski potok,   profil km 1+182 

- maksimalna gladina vode:           168,00 mBs 
- poplavna površina zadrževalnika:          272,00 ha 
- zadrževalna količina vode ob visokih vodah:        2,84 Mm3 
- največja globina vode v zadrževalniku:             2,50 m 
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Odseka Kobiljskega in Ivanjševskega potoka,  ki se nahajata na območju zadrževalnika, na 
njegovi gorvodni strani,  sta priključena na vodnogospodarski objekt, ki je zgrajen v območju 
korekcije korit. Opuščeni odsek prvotnega korita je bil po odstranitvi zarasti zasipan.   
 
Za evakuacijo retenzijske vode iz nižje ležečih območjih v Kobiljski oziroma Ivanjševski 
potok je bilo izkopanih več manjših jarkov.    
V zadrževalnem prostoru se nahaja rekultivirano območje iz katerega je bil odvzet materiala 
za gradno nasipa in ki danes predstavlja vodno površino 35.000 m2, dočim pa znaša površina 
izoblikovanih brežin (v naklonu 1:5 in 1:8) in ravnih površine 41.959 m2. Suhe površine so 
zatravljene in zasajene z drevesi.   
 
 
2.2.4 Naprave za opazovanje, vodomerne postaje in objekti za meritve pretokov  
V dolinsko pregrado so bile v interesu nadzora vodnogospodarskega objekta vgrajene 
naslednje opazovalne naprave:  

- 12 kom jaškov za merjenje pogrezanja nasipa:  
- reperji za meritve vodoravnih in navpičnih premikov,  ki so vgrajeni v  zapornična 
  objekta in v podporne zidove, ki se nahajajo na iztočnem koncu objekta.     

 
Za opazovanje nivoja vode v okolici nasipa so bile nameščene naslednje vodomerne postaje:  
 - na zid zaporničnega objekta sta nameščena vodomerna letev in hidrografska postaja.   
 
Meritve  nivojev  vode v zadrževalniku:  
V desnobrežinskem stebru obeh zaporničnih objektov je nameščena sonda, ki zaznava in 
registrira vsakokratni vodostaj. Na notranji strani levobrežinskega stebra obeh objektov je 
(začenši od vtočnega praga) nameščen vodomer. Na istih mestih je na desni strani brežine 
nasipa, ki služi za dolinsko pregrado, nameščena vodomerna letev. Koti vtočnega praga obeh 
zaporničnih objektov višinsko odstopata za 60 cm., toda »0« točka vodomerov se nahaja na 
isti višini, to je 162,85 m po baltiškem višinskem sistemu. Na isti višini se nahaja tudi »0« 
točka vodomerov v merskih profilih za visoke poplavne vode.  
 
Merilni mesti za merjenje pretokov na izpustu iz zadrževalnika se nahajata v profilu km 
9+040 na Kobiljskem potoku in v profilu km 0+962 na Ivanjševskem potoku in sta primerni 
le za meritve visokih voda. 
V omenjenih profilih se na iztočni strani mostov nahajata trapezasti koriti, ki sta obloženi z 
naravnim kamnom v betonu. Hitrosti vode je mogoče po potrebi meriti z mostu, vodostaje je 
pa odčitavati z vodomernih letev, ki sta nameščeni na brežinah, hidrografska postaja pa beleži 
vse višine vodostajev.  
 
 
2.2.5 Drugi objekti, ki se navezujejo na delovanje zadrževalnika:  
 
Prepust z loputo za odvajanje vode v profilu km 1+152 dolinske pregrade odvaja vodo z 
zunanjega in notranjega območja naselja Resznek v odvodnik Nagyvölgyi oziroma v 
zadrževalni prostor.  
Prepust ima dva jaška, izdelan je iz prefabriciranih armirano betonskih elementov, prag pred 
in za objektom je obložen z naravnim kamnom v betonu. Prag pred objektom je izoblikovan 
tako, da je primeren tudi za prečrpavanje.  
Območje za odvzem materiala je bistveno manjše, kot je bilo to predvideno v izvedbenem 
načrtu. Njive s parc. št. 022/2 in jarka s parcelno številko 023 v Zalaszombatfi ni bilo 
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potrebno uporabiti za odvzem materiala. V vodni biotop je bilo preoblikovanih preostalih 7 ha 
6959 m2 zemljišča. Od tega znaša vodna površina 3,5 ha, z drevesi zasajena površina pa 4 ha 
1959 m2. To območje je zatravljeno in zasajeno z drevesi, velikost vodne površine je odvisna 
od aktualnega nihanja nivoja podtalnice, na brežinskih pasovih raste vodno rastlinje.  
 
 
2.3 Karakteristični podatki o reliefu, hidrološki in vodnogospodarski podatki  
2.3.1   Podatki o reliefu vodozbirnega območja  
Zadrževalnik je bil zgrajen v dolini Ivanjševskega in Kobiljskega potoka.  
Geografsko sodi to območje k Goričkemu in Zalskemu gričevju. Velikost vodozbirnega 
območja, ki sodi k dolinskemu profilu pregrade, znaša  176,6 km2. Nahaja se deloma na 
slovenskem, deloma pa na madžarskem ozemlju.  
Površje vodozbirnega območja tvori gričevje, ki se spušča v jugovzhodni smeri.  Relief 
oziroma višinska razporejenost površja se giblje med 160 in 350 m nadmorske višine. 
Relativna višina gričev v primerjavi z najnižjimi dolinskimi kotami znaša okoli 100-150 m. 
Griči so položni, njihovi padci so blagi, maksimalni naklon znaša  5°-8°. Doline so ploske, 
navzdol v smeri toka vodotokov se razširijo, njihov naklon se zmanjša.   
Pretežni del območja je pokrit z rjavo gozdno prstjo, ob vodotokih so izoblikovani stari mokri 
travniki, ki pokrivajo le 16% površine. Mehansko-pedološka struktura mokrih travnikov tvori 
ilovnata prst, za gospodarjenje z temi travniki je značilno, da ima ta prst zelo dobro 
sposobnost zadrževanja in shranjevanja vode. Po rodovitnosti so tla uvrščena v VII. in VIII. 
kategorijo.    
Proučevano območje sodi glede na madžarske predpise  glede seizmičnosti med cone s 
srednjo intenziteto. Maksimalna intenziteta območja znaša na osnovi 12-stopenjske lestvice 
MSK (Medvedev, Sponheur in Karnik)  4° - 6°. 
 
2.3.2 Podatki o podnebju  
Podnebje obravnavanega območja je panonsko (zmerno hladno – zmerno vlažno), toda že se 
približuje vlažnemu (močvirnemu) tipu podnebja. Tod je letno 1850 do 1900 sončnih ur.    
Srednja letna temperatura znaša okoli 9,0°C, dolgoletno temperaturno povprečje 
vegetacijskega obdobja znaša  15,5° C. Srednja dnevna temperatura med 16. aprilom in 13.-
14. oktobrom presega  10,0° C, dolžina tega obdobja znaša torej okoli 180 dni. Med 26. 
aprilom in 14.-15. oktobrom, torej v 172-173 dni dolgem obdobju na zmrzal ni potrebno 
računati. Povprečje absolutnih maksimalnih in minimalnih temperatur znaša okoli  32,5° C 
oziroma –18,5°C.  
Letno zapade skupaj okoli 800 mm padavin. V poletnem polletju je mogoče pričakovati 480-
490 mm padavin. V zimskem polletju je pokrajina pokrita s snežno odejo 43-45 dni,  
povprečna maksimalna debelina snežne odeje znaša 35-37 cm. Najmanj padavin zapade v 
januarju in februarju. Marca se količina padavin poveča, toda le v majhni meri. Količina 
padavin začne rasti v aprilu. Letna maksimalna vrednost je v obdobju maj-avgust dokaj 
razpršena, toda na splošno je največ padavin v juniju in juliju. Jeseni zapade več padavin kot 
spomladi, oktobra pa je več padavin kot septembra.  Izoblikuje se torej t.i. jesenski drugi 
maksimum, saj se začenši od oktobra okrepi t.i. mediteranska ciklonska dejavnost. Vrednost 
aridnega indeksa znaša 0,88.    
Glede smeri vetra ni dominantne smeri, veter piha približno enako pogosto tako iz SV in JV 
kot  Z smeri.  Povprečna hitrost vetra znaša 2,5-3,0 m/s. 
 
2.3.3 Hidrološki podatki  
Zadrževalnik visokih voda Kobiljskega potoka, ki se nahaja  v območju državne meje, bodo 
obremenjevale (z izjemo 10 km2 v zgornjem toku) vode Ivanjševskega potoka, ki teče na 
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madžarskem ozemlju in Kobiljskega potoka, ki teče danes v pretežni meri na slovenskem 
ozemlju.   
 
   - vodozbirno območje:                        176,60 km2 

       - dolžina vodozbirnega območja:             22,00 km 
- povprečna širina območja:                       8,00 km 
- najvišja kota terena:                              391,00 mBs  
- najnižja kota terena:                              165,50 mBs 

 
Ivanjševski potok, ki priteče iz Slovenije iz SZ smeri, teče skozi Železno županijo in županijo 
Zala in zbira v pretežni meri vode z območja med dolino Velike Krke in državno mejo, ki jih 
odvaja v Kobiljski potok.   
Odseke potoka so v obdobju med letoma 1982-88 večkrat uredili. Cilj je bil doseči odvajanje 
pretoka NQ10%  z zunanjih območij in NQ3%  z notranjih območij - brez razlitja iz korita.    
Od leta 1964 je na potoku pri Nemesnépu, gorvodno od cestnega mostu Csesztreg-Nemesnép 
(št. 7423) v profilu km 9+441 delovala hidrografska postaja. „0” točka vodomera se je večkrat 
spreminjala, dela teh sprememb danes že ni mogoče odkriti. Med letoma 1969-86 je deloval 
tudi limnigraf, toda registri iz tega začetnega obdobja niso dovolj  kakovostni. Med leti 1977-
91 so redno izvajali merjenje pretokov, meritev visokih voda, ki bi bile koristne pri izdelavi 
sedanje naloge, pa ni bilo. Opazovanje se po letu 1992 ni izvajalo.  
V letu 1997 je bil narejen poskus za ponovno vzpostavitev izvajanja meritev, toda vodomer je 
bil zaradi nezanesljivosti podatkov prestavljen na drugo lokacijo. Novo merilno mesto se 
nahaja v naselju Márokföld in obratuje od marca 2001.      
Merski profil na Kobiljskem potoku se nahaja pod zadrževalnikom  pri Rédicsu,  podatki o 
padavinah in vodostaju so z vodomera na razpolago od 1. januarja 1999.   
Pri dimenzioniranju zadrževalnika visokih voda je bilo upoštevano hidrološko stanje, katerega 
posledica je nastop 1% merodajnega poplavnega vala na Ivanjševskem potoku in 10% 
merodajnega poplavnega vala na Kobiljskem potoku, ki tečeta v zadrževalnik visokih voda.  
Zadrževalnik bo bremenila vsota poplavnega vala obeh vodotokov, ki znaša ob konicah 
poplavnega vala 94 m3/s. Njegova masa znaša 7,5 millijona m3. Ta masa bi se zbrala v roku 
24 ur, če bi na obravnavanem območju zapadlo v povprečju 130 mm padavin, in sicer ob 
odtočnem dejavniku Kobiljskega potoka α = 0,35  in odtočnem dejavniku  Ivanjševskega 
potoka α = 0,27. Verjetnost takšnih padavin na obravnavanem območju znaša okoli p = 1%.  
NQ20%  (5 letna pogostnost)    =  39,00 m3/s (2,8 Mm3) 
NQ10%   (10 letna pogostnost)   =  48,00 m3/s (3,6 Mm3) 
NQ1%    (100 letna pogostnost, merodajna)  =  94,00 m3/s (7,5 Mm3) 
NQ0,5%   (200 letna pogostnost)  =118,50 m3/s (9,6 Mm3) 
 
 
2.3.4 Učinek zadrževalnika visokih voda kot regulatorja poplavnega vala  
Pretoki različnih pogostnosti, ki se stekajo v zadrževalnik: 
NQ 1% = 94 m3/s. 
NQ 3% = 75 m3/s. 

 

NQ 10% = 48 m3/s 
 

NQ 20% = 39 m3/s 
 
Poplavni val 1% verjetnosti s pretokom  94 m3/s ob konicah, se v zadrževalniku splošči na  
38 m3/s, medtem ko se v zadrževalniku ob vodostaju 166,80 m po baltiškem višinskem 
sistemu  akumulira 2,84 milijona m3 vode, ki poplavi 272 ha površine zadrževalnika.  
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Poplavni val 3% verjetnosti z visokovodnim pretokom 75 m3/s,  se v zadrževalniku splošči na  
36 m3/s, kota vodostaja znaša 167,50 m po baltiškem višinskem sistemu, volumen znaša 1,65 
milijona m3,  velikost poplavljene-vodne  površine zadrževalnika pa je 195 ha.  
Poplavni val 10% verjetnosti z visokovodnim pretokom 48 m3/s,  se v zadrževalniku splošči 
na pretok 32,5m3/s, vodostaj znaša 166,80 m po baltiškem višinskem sistemu, volumen 0,60 
milijona m3,  velikost poplavljene površine zadrževalnika pa 110 ha.  
Poplavni val 20% verjetnosti z visokovodnim pretokom 39 m3/s,  se v zadrževalniku splošči 
na  31 m3/s, vodostaj znaša 166,50 m po baltiškem višinskem sistemu, volumen 0,3 milijona 
m3,  velikost poplavljene površine zadrževalnika pa 70 ha.  
Obratovanje zadrževalnika ponazarjajo naslednje priloge:  
 - Situacijski načrt vodozbirnega območja  
 - Krivulja polnitve in retenzije zadrževalnika  
  - Sploščitev merodajnega poplavnega vala v zadrževalniku  
 
 
3. OBRATOVANJE  ZADRŽEVALNIKA 
 
3.1 Splošne obratovalne naloge  
Za obratovanje objekta je zadolžen zalaegerszeški Območni inženiring Zahodno-podonavske 
direkcije za vodno gospodarstvo, ki zagotovi „nadzornika zadrževalnika”, to je oseba v 
rednem delovnem razmerju in ki je opravila izobraževanje za nadzornika zadrževalnika. V 
njegov delokrog sodi tudi nadzor zadrževalnika. 
 
Nadzornik zadrževalnika je odgovoren za:  
 - obratovalno in poplavno območje zadrževalnika,   
 - vzdrževalna dela zadrževalnika,  
 - varstvo ljudi in premoženja v zvezi z delovanjem zadrževalnika,   
 - vodenje obratovalnega dnevnika o obratovanju zadrževalnika.  
 
3.2  Obratovalni red zadrževalnika 
Obratovalni red mora obsegati:  

- uravnavanje vodostaja,  
- naloge zimskega obratovanja, 
- naloge v zvezi s preprečevanjem nevarnih dogodkov,   
- naloge na področju nadzora in vzdrževalnih  del,   
- zbiranje tehničnih podatkov.   

Glede na to, da je zadrževalnik za varstvo pred poplavami po svoji namembnosti suhi 
zadrževalnik,  odvzema večjih količin vode za druge namene nismo predvideli.   
 
 
3.3 Obratovalne naloge  
3.3.1 Uravnavanje vodostaja, obratovanje v primeru poplave  
Obratovanje zadrževalnika za sploščitev poplavnih valov opredeljujejo podatki iz merskega 
profila v Rédicsu. Telefonski oz. avtomatski sistem alarmiranja omogoča hitro možnost 
ukrepanja. Merilno mesto za meritve pretokov se nahaja v profilu km 6+627 km Kobiljskega 
potoka,  dolinska pregrada pa se nahaja v profilu km 9+173. V primeru nastopa visokih voda 
znaša časovna razlika na razdalji skupno 2,5 km približno 1 uro.  
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V normalnem stanju (izhodiščno stanje) se spodnji rob zapornične table nastavi na nivo 
165,20 m po baltiškem višinskem sistemu (odprtina 1,20 m), na Ivanjševskem potoku se 
stranski tablasti zapornici nastavita na 163,85 m po baltiškem višinskem sistemu (reža znaša 
0,45 m), srednja odprtina, ki je od 2016 opremljena s tablasto zapornico, pa je odprta.       
Vse do takrat, dokler v Rédicsu ne pride do polnega profila Kobiljskega potoka oziroma do 
vodostaja 210 cm, ostanejo zapornične table odprte do zgoraj navedene mere. Pri tem 
vodostaju znaša pretočna sposobnost korita okoli 13 m3/s. To je pretok, pri katerem začne 
zadrževalnik obratovati. Gre za avtomatični način obratovanja. (drugi način obratovanje lahko 
zahteva visokovodna situacija, ko nastopi hkrati visokovodni val tudi na potoku Ledava).   
V primeru navedenega stanja zaporničnih tabel (izhodiščno stanje) je učinek zadrževalnika 
visokih voda kot regulatorja poplavnega vala, naslednji:   
 - majhni pretoki lahko odtekajo neovirano,  
 - poplavna konica merodajnega visokovodnega vala (1% verjetnost nastopa) se z 94 
              m3/s splošči na 38 m3/s, v tem času je v zadrževalniku ob vodostaju 168,0 m po 
              baltiškem višinskem sistemu za prehodno obdobje akumulirano 2,84 mlijona m3 
              vode, vodna površina pa znaša  272 ha zadrževalnika,   

- poplavni val 3% verjetnosti z visokovodnim pretokom 75 m3/s,  se v zadrževalniku 
  splošči na 36 m3/s, volumen zadržane vode znaša 1,65 milijona m3,  vodostaj  je na 
  167,50m po baltiškem višinskem sistemu, vodna površina zadrževalnika pa je 195 ha, 
- poplavni val 10% verjetnosti z visokovodnim pretokom 48 m3/s,  se v zadrževalniku  
  splošči na pretok 32,5m3/s, kota vodostaja znaša 166,80 m po baltiškem višinskem 
  sistemu, volumen znaša 0,60 milijona m3, vodna površina zadrževalnika pa je110 ha,   

 - poplavni val 20% verjetnosti z visokovodnim pretokom 39 m3/s,  se v zadrževalniku 
              splošči na pretok 31m3/s, kota vodostaja znaša 166,50 m po baltiškem višinskem 
              sistemu, volumen 0,3 milijona m3,  vodna  površina zadrževalnika pa 70 ha.  
 
Koincidenca visokovodne situacije v zadrževalniku in potoku Ledavi:  
V slučaju ko pride do koincidence visokovodne situacije tudi na potoku Ledava in  so na 
razpolago (obratovalcu zadrževalnika) podatki o merjenih padavinah na vodozbirnem 
območju v realnem času, je potrebno v  primeru izmerjenih padavin (40-50mm ali manj 
padavin) 5% oziroma 3 % verjetnosti, katere povzročijo poplavni val, v 10. uri od začetka 
dogodka ukrepati na dva načina:   

1.  Na osnovi meteoroloških prognoz je mogoče pričakovati 5% padavine ali padavine nižje 
verjetnosti od navedene:  
Odprtine z zapornicami opremljenih vodnogospodarskih objektov je potrebno zapreti. V 
tem primeru je zadrževalnik sposoben sploščiti poplavni val okoli 5% verjetnosti na 
16,7 m3/s, medtem ko se v zadrževalniku zbere 2,0 millijona m3 visokih voda. V 
primeru. če je pri izoblikovanju 210 cm-skega visokega vodostaja pri Rédicsu (v roku 
okoli 10 ur od začetka padavin)  vsota padavin, ki padejo na prispevnem območju 
zadrževalnika <40 mm, ni mogoče pričakovati poplavnega vala, katerega verjetnost bi 
bila večja od 5%.  V tem primeru   zadrževalnik ob zadrževanju do 2,0 milijonov m3 
vode splošči konice vhodnega visokega vala z 64 m3/s na 16,7 m3/s. V primeru 10 
oziroma 20% poplavnih valov iztočni pretok ne presega 16 m3/s. Če postanejo padavine 
na vodozbirnem območju  v naslednjih 10 urah intenzivnejše in vsota padavin preseže 
80 mm, postane vodostaj v  zadrževalniku v primeru  poplavnega vala 3% verjetnosti 
višji za 10 cm (168,10 m po baltiškem višinskem sistemu), pretok pa doseže 17 m3/s. V 
primeru 1 % poplavnega vala se vodostaj poveča za 35 cm (3,9 millijona m3, 168,35 m 
po baltiškem višinskem sistemu), iztočni pretok pa znaša 29 m3/s. V primeru 0,5 % 
poplavnega vala pa se vodostaj zviša za 60 cm (4,7 millijona m3, 168,60 m po baltiškem 
višiinskem sistemu), iztočni pretok pa znaša 39 m3/s.  
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2.   Na osnovi meteoroloških prognoz je mogoče pričakovati padavine  3% verjetnosti:    
Odprtino z zapornicami opremljenih vodnogospodarskih objektov Ivanjševskega potoka 
je potrebno popolnoma zapreti, odprtine zaporničnega objekta na Kobiljskem potoku pa 
je potrebno zapreti do 0,2 m. V tem primeru je zadrževalnik poplavni val 3% verjetnosti 
sposoben sploščiti na 20 m3/s, medtem ko se zadrževalnik skorajda popolnoma zapolni 
(2,75 milijona m3). V primeru, če je pri izoblikovanju 210 cm-skega vodostaja pri 
Rédicsu (v roku okoli 10 ur od začetka padavin)  vsota padavin, ki padejo na 
prispevnem območju zadrževalnika <50 mm, ni mogoče pričakovati poplavnega vala, 
katerega verjetnost bi bila večja od 3%. Zadrževalnik tako ob zapolnitvi (retenziji) do 
predvidenega maksimalnega visokovodnega nivoja splošči konice vhodnega visokega 
vala z 75 m3/s na 20 m3/s.  
Če postanejo padavine na vodozbirnem območju  v naslednjih 10 urah intenzivnejše in 
vsota padavin preseže 100 mm, postane vodostaj v  zadrževalniku v primeru  
poplavnega vala 1% verjetnosti višji za 30 cm (3,8 milijona m3, 168,30 m po baltiškem 
višinskem sistemu), iztočni pretok pa znaša 29 m3/s.  
V primeru poplavnega vala 0,5 % verjetnosti, pa doseže prekomerna retenzija  dvig 
gladine v zadrževalniku za  55 cm (4,55 milijona m3, 168,55 m po baltiškem višinskem 
sistemu), iztočni pretok pa znaša 40 m3/s.  

 
Iz navedenega je razvidno, da lahko povzroči prekomerna retenzija vode v zadrževalniku v 
izrednih regulacijskih primerih, ob nastanku merodajnih poplavnih stanj,  dvig gladine vode 
za  30 oziroma 35 cm, hkrati pa znaša iztočni pretok 39 oziroma 40 m3/s, kar komajda 
presega pretok 38 m3/s, ki se izoblikuje v primeru normalnega visokovodnega obratovalnega  
stanja.   
 
To, ali je zadrževalnik dovoljeno prekomerno polniti, je v obeh primerih povezano z 
meteorološkimi razmerami – v  prvi vrsti od stanja vetrov, in od tega, ali na osnovi 
napovedovanja padavin morebiti obstaja nevarnost nastopa drugega poplavnega vala. Če so 
prognostični podatki  neugodni, je naloga tistih, ki vodijo varstvo pred poplavo, da odločijo, 
ali bodo dovolili prekomerno polnitev (retenzijo) zadrževalnika ali pa bodo izbrali večji 
iztočni pretok z odpiranjem zapornic. V slednjem primeru je potrebno zapornice 
zadrževalnika odpirati,  spodnji rob zaporničnih tabel na Kobiljskem potoku je potrebno 
nastaviti na raven 165,20 m po baltiškem višinskem sistemu (1,20 m-ska odprtina), na 
Ivanjševskem potoku pa je potrebno spodnja roba zapornic na stranskih prepustih nastaviti na 
koto 163,85 m po baltiškem višinskem sistemu  (0,45 m-ska odprtina). Srednja odprtina, na 
kateri ni zaporničnih tabel, pa je odprta. V takšnem primeru se v zadrževalniku ob povečanem 
iztočnem profilu v bistveni meri zmanjša prekomerna zapolnitev.    
Tovrstna obratovalna stanja je potrebno obravnavati kot izredne dogodke, pri čemer je 
potrebno upoštevati tozadevne predpise in se jih je dovoljeno posluževati le v primeru, če so 
podatki o povprečju padavin na vodozbirnem območju na razpolago z reprezentativnih 
meteoroloških postaj oz. postaj za meritve padavin.  
V obeh primerih morajo vodje varovanja pred škodljivim dejstvom visokih poplavnih vod 
pretehtati, ali se je mogoče zateči k riziku zgoraj navedene prekomerne zapolnitve (retenzije) 
zadrževalnika, ali pa se je tovrstni rešitvi potrebno - z nadaljnjim odpiranjem zapornic, v 
breme večjega odtoka dolvodnega območja zadrževalnika -  na vsak način ogniti.     
 
Tablasta zapornica, ki je bila vgrajena v prosto sredinsko odprtino na objektu za uravnavanje 
vodne gladine na Ivanjševskem potoku, omogoča popolno zapiranje obeh objektov. Kljub 
temu (večkrat poudarjeno) nikakor se ne sme dalj časa dopuščati takšnega stanja »s popolno 
zaporo z zapornico«, ker lahko povzroči prekomerno zapolnitev zadrževalnika, kar je 
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nedopustno, dovoljeno je samo in izključno za namene vzdrževanja za krajši čas, pod 
nadzorom in pod zgoraj navedenimi pogoji.    
 
3.3.2 Popolno oziroma delno praznjenje zadrževalnika  
Zadrževalnik deluje kot suhi zadrževalnik, njegovo praznenje je regulirano oziroma 
avtomatično.  
 
3.3.3 Zimsko obratovanje zadrževalnika  
Za zimsko obratovanje velja obratovanje, ko je srednja dnevna temperatura pod  0° C.   
Opravila v času zimskega obratovanja:  
 - odstranitev snega in ledu z vodomerov,  
 - odstranitev snega in ledu iz okolice vodnogospodarskih objektov,  
 - odstranitev snega in ledu z vodnogospodarskih objektov in zaporničnih konstrukcij,   
 - odstranitev snega in ledu z dovoznih poti in stopnic,  
 - v primeru poplav zagotovitev odstranjevanja ledu,  
 - v profilih za odvajanje vode preprečiti, da se nagomili led.  
 
3.3.4  Ukrepi pri zagotavljanju kakovosti voda 
Ker v zadrževalniku trajnega zadrževanja vode ne bo, proučevanja kakovosti vode ni mogoče 
izvajati. Po visoki vodi je potrebno opraviti nadzor zadrževalnega prostora in odstraniti 
onesnaženja, ki jih je prinesel poplavni val, da ne bi prišlo do kasnejšega onesnaženja vode.  
 
3.3.5 Izredno stanje  
 
Med opravila glede obratovanja zadrževalnika sodi tudi nenehno opazovanje možnosti 
nastanka  izrednega stanja. Do izrednega stanja pride:  

- če kratkotrajne in enodnevne padavine oziroma v vodo preračunana količina 
   zapadlega snega presegajo mejno vrednost, ki je opredeljena v sistemu 
   prognoziranja, 
- če nastopi poplavni val istočasno tudi na potoku Ledava in  zaradi drugačnega načina 
  obratovanja, kot je ta značilen za izhodiščno stanje,  mejne vrednosti padavin v 10. 
  uri  presegajo 40 oziroma 50 mm;  
- če je mogoče na nasipih ob visoki (poplavni) vodi ali po odvodnji visokih voda 
   zaznati zdrs brežine, če voda pronica skozi nasip na zračni strani zadrževalnika ali pa 
   razmoči nasip.  

Če je mogoče zaznati znake izrednega stanja, je potrebno o tem nemudoma obvestiti 
odgovornega za odpravo posledic, ki jih povzročajo vode, do njegovega prihoda na kraj 
dogajanja pa mora neodložljive naloge opraviti nadzornik zadrževalnika.  
  
 
3.4 Obratovanje ob izrednem stanju (glej Izredno stanje)  
Ta način obratovanja je potrebno izbrati:  

- če je mogoče pričakovati prihod večjega poplavnega vala v zadrževalnik,   
- če vodostaj v zadrževalniku presega nivoje, ki so predpisani za alarmiranje,  
- če je mogoče na dolinski pregradi zaznati nepravilnosti-poškodbe in je potrebno 
   izvajati ukrepe za odpravo posledic škode, ki so jo povzročile vode.  

 
 
3.4.1 Odvajanje poplavnih valov  
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Ker gre za zadrževalnik poplavnih (visokih) voda, vsebuje podatke o odvajanju poplavnih 
valov poglavje 3.3.1. kot normalno obratovalno stanje. Pripomniti pa velja, da sta z vidika 
pridobivanja izkušenj s področja odvajanja visokih voda posebnega pomena evidentiranje 
pretokov poplavnih valov in časovnica odvajanja.    
 
V primeru poplavnih valov je potrebno evidentirati vodostaje vsakih 30 minut, za to, da bi 
bilo mogoče ob uporabi verodostojnostne krivulje izračunati pretok, ki se razlije čez rob 
razbremenilnika in njegovo vodno maso. Če pride do kulminacije vodostaja in pretoka v času 
med dvema evidentiranjema stanja, je potrebno evidentirati najvišji vodostaj in tudi čas 
njegovega nastopa.   
 
 
3.4.2 Varovanje in odpravljanje škode, ki jo povzročijo vode  
Poskrbeti je potrebno za takšno obratovanje zadrževalnika, da zaradi visoke vode ne ogrozimo 
varnosti nasipa. Če doseže v primeru nastopa visokih voda vodostaj zadrževalnika t.i. 
nivoje/kote za alarmiranje, oziroma če pride vsled izrednega dogodka do razglasitve določene  
stopnje pripravljenosti, je vodja varovanja tisti, ki je pristojen za ukrepanje.  
Za razglasitev izrednega stanja/varnostnih ukrepov so upravičeni pristojni vodje Varnostne 
organizacije Direkcije.   
 
 
 
 
3.4.3 Stopnje varovanja pred poplavami  
 

I.stopnja 
pripravljenosti                       

Na vodomeru  Rédics  
„naraščajoč vodostaj”    150 cm                

 

II.stopnja 
pripravljenosti                       

Na vodomeru v zadrževalniku        
415 cm 

Globina vode 3,0 m 

III.stopnja 
pripravljenosti                       

Na vodomeru v zadrževalniku        
515 cm 

Globina vode 4,0 m 

Izredna 
pripravljenost  

Pri vodostaju, ki presega 515 
cm, če se na objektih ali nasipih 
kažejo problemi s stabilnostjo in 
so potrebna takojšnja dela v 
zvezi z obrambo pred visokimi 
vodami  

Vodostaj 515 cm je enak 
pretočnemu nivoju  
razbremenilnika 

   
Dejavnost po posameznih stopnjah pripravljenosti:  
Istočasno z razglasitvijo I. stopnje pripravljenosti prične za obratovanje zadrževalnika  
zadolžena Zahodno-podonavska direkcija za varstvo okolja in vodno gospodarstvo voditi 
„Dnevnik varstva pred poplavo”. V njem evidentira okoliščine obratovanja zadrževalnika v 
času visoke vode, ukrepe v interesu varstva, zaznave službe za opazovanje ob terenskih 
ogledih, število sodelujočih pri varstvu, vgrajene (uporabljene) materiale. Obvesti in sproti 
obvešča slovensko stran, kot je to navedeno v točki 3.4.4. 
 
Stroške varstva obračunata strani na osnovi podatkov, evidentiranih v priloženih tabelah 
(število oseb, ki so sodelovale pri varstvu, uporabljeni materiali) in podatkih dnevnika varstva 
pred poplavami.   
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S slovenske strani upravičene osebe za vpisovanje v dnevnik in njegovo podpisovanje:  
Anton Kustec             (00386 51 391 134) MOP DRSV 

 
Napovedovanje, alarmiranje, meritve pretokov:  
Zaradi trenutne opremljenosti merskih profilov in dolžine vodozbirnega območja (ki znaša 
skupaj le 22 km), nudijo možnost za prognoziranje le meteorološke prognoze oziroma 
meteorološki dogodki, do katerih je prišlo.  
III. stopnjo pripravljenosti  je mogoče pričakovati, če zapade v 24-ih urah 130 mm 
      padavin.     
 
Meteorologija 
Oddelek za hidrografijo ZPDVG pridobiva sleherni dan v dopoldanskih urah informacije o 
uradnih vremenskih napovedih in ev. potrebnih morebitnih alarmiranih situacijah. Če 
strokovnjaki hidrologi ocenijo, da bo vodostaj Kobiljskega potoka na vodomeru v  Rédicsu 
zaradi napovedanih meteoroloških dogodkov ali meteorološkega dogodka, do katerega je že 
prišlo, dosegel 150 cm, dežurnega za poplavne (visoke) vode telefonsko opozorijo na ta 
dejstvo in če je potrebno, ga prosijo za  zagotovitev odčitavanja vodomera v ustrezni 
pogostnosti.   
V primeru odreditve stopnje pripravljenosti pripravi Oddelek za hidrografijo pisno 
Hidrometorološko poročilo, na osnovi opozoril dežurnega za visoke vode.   
 
Hidrologija 
Za Kobiljski in Ivanjševski potok hidrološke prognoze ni mogoče izdelati, v primeru teh 
vodotokov gre lahko le za alarmiranje, ki mu lahko sledi tekoče informiranje.   
 
V primeru 150 cm visokega vodostaja Kobiljskega potoka na vodomerni postaji v Rédicsu 
prejme dežurni za poplavne (visoke) vode po telefonu avtomatski alarm. Zaradi nezanesljive 
pokritosti mobilnega omrežja s signalom ni mogoče pričakovati, da bi vodomer deloval z 
ustrezno stopnjo varnosti in da bo prišlo do pravočasnega alarma, zato je v soodvisnosti od 
dane situacije potrebno tudi odčitavanje. Ko doseže vodomer položaj alarmiranja, pošilja 
avtomatsko, vsaki dve uri podatke o vodostaju v center avtomatskih vodomernih postaj, ki jih 
je mogoče pridobivati tudi telefonsko. Pogostega posredovanja podatkov je konec, ko 
vodostaj upade pod 150 cm.  
 
Ob navedenem je potrebno v vseh pogledih upoštevati tudi veljavno Navodilo o delovanju 
službe obveščanja o visokih vodah in večjih padavinah Stalne slovensko-madžarske komisije 
za vodno gospodarstvo.  
 
Meritve pretokov  
Meritve pretokov izvaja Oddelek za hidrografijo na osnovi navodil dežurnega za visoke vode, 
če slednji oceni, da so potrebne.    
  
 
I.   Stopnja pripravljenosti:  
Nadzornik zadrževalnika na kraju samem preveri vodostaje vodotokov. In sicer posebej 
vodostaj Kobiljskega in Ivanjševskega potoka. Vrednosti je potrebno vpisati v dnevnik 
zadrževalnika.  
Če doseže vodostaj na vodomeru zadrževalnika 280 cm, je potrebno zapornico v iztočnem 
jašku prepusta z loputo za odvajanje vode v profilu dolinske zapore km 1+152 zapreti. Glede 
na vodostaj je potrebno vklopiti črpalko.  
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II.   Stopnja pripravljenosti:  
 
Na dolinski pregradi in na Kobiljskem potoku v odseku med profilom km 6+627 in državno 
mejo je potrebno odrediti izvajanje opazovalne službe. Potrebno je stopiti v stik s slovensko 
stranjo, nato je potrebno razmeram ustrezno posredovati podatke o obremenjenosti 
zadrževalnika oziroma podatke vodomerne postaje v Rédicsu.  
 
III.   Stopnja pripravljenosti:  
 
Opravljati je potrebno neprekinjeno 24-urno opazovalno službo na celotni dolžini dolinske 
pregrade, posebno pozornost je potrebno nameniti odseku med profiloma km 2+500 in 4+500 
in trem vodnogospodarskim objektom. V vsakem primeru naj bosta na isti odsek razporejena 
2 nadzornika nasipa, ki naj hodita vzporedno na kroni nasipa in ob derivacijskem jarku na 
zračni strani. V času visoke vode je potrebno označiti meje doseganja vodne površine. Po 
potrebi je potrebno opraviti dela v zvezi z varstvom, upravljati z zapornico, odstraniti plavje 
iz objektov, izvajati varstvo pred škodljivimi pojavi, ipd.  
 
 
Stopnja izredne pripravljenosti:  
Na osnovi odredb vodje varovanja pred poplavami je potrebno izvajati določena dela, ki 
zahtevajo ukrepe, ki se izvajajo pri nesrečah večjih razsežnosti.  
 
Nesreča večjih razsežnosti  (havarija)  nastopi, če:   

- Se pojavijo na dolinski predgradi ali na objektu za regulacijo nivoja vode problem 
  v zvezi s trdnostjo/propustnostjo  

Zahodno-podonavska direkcija za vodno gospodarstvo, ki izvaja varstvo pred visokimi 
vodami, se nemudoma loti odpravljanja nastale škode, hkrati pa slovensko stran obvesti o 
dogodku oziroma o ukrepih, ki jih je pričela izvajati.   
Slovenska stran se skupaj s predstavnikom organizacije, ki je v Sloveniji zadolžena za 
odpravo škode (civilna zaščita), v najkrajšem možnem času seznani s stanjem na kraju 
samem.  
Slovenska in madžarska stran se dogovorita o potrebnih aktivnostih in o sistemu obveščanja 
do odprave škode zaradi visoke vode.   
Stroški obnove nasipa bremenijo obe strani, delita si jih na osnovi dogovora od primera do 
primera.  
 

        - Na vodozbirnem območju pride do onesnaženja vode, ki vpliva tudi na kvaliteto vode 
           v zadrževalnik  
Predvsem si je potrebno prizadevati doseči, da onesnaženje ne bi prišlo v Kobiljski oziroma 
Ivanjševski potok. Če obstaja nevarnost onesnaženja voda sprejemnega vodotoka, se je 
potrebno odprave posledic škode v soodvisnosti s pretokom lotiti v koritu vodotoka, zapornice 
pa je potrebno soodvisno od oddaljenosti onesnaženja od zadrževalnika zapreti. Škodo je 
potrebno nevtralizirati v zadrževalniku. 
            

          - Na slovenskem vodozbirnem območju pride onesnaženja,  
Onesnaženje je potrebno čim prej še na slovenskem ozemlju nevtralizirati. Ustrezne slovenske 
službe, ki so zadolžene za odpravo posledic škode prično nemudoma izvajati portrebne ukrepe 
v interesu varstva kakovosti vode na dolvodnejših odsekih vodotoka. Če obstaja verjetnost, da 
bo onesnaženje doseglo tudi madžarsko ozemlje, je potrebno o dogodku obvestiti obratovalca 
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zadrževalnika oziroma Zahodno-podonavsko direkcijo za vodno gospodarstvo, ki odredi 
potrebno stopnjo ukrepov varstva in prične izvajati ukrepe v interesu odprave škode. Stroški 
ukrepov na madžarskem ozemlju bremenijo v takšnem primeru v celoti slovensko stran.  
            Slovenska stran se skupaj s predstavnikom službe, ki je v Sloveniji zadolžena za 
odpravo škode, v najkrajšem možnem času seznani s stanjem na kraju samem. Slovenska in 
madžarska stran se dogovorita o potrebnih aktivnostih in sistemu obveščanja do odprave 
posledic škode na področju kakovosti vode.   
 
            - Do onesnaženja pride na Madžarskem:   
Zahodno-podonavska direkcija za vodno gospodarstvo odredi potrebno stopnjo ukrepov 
varstva in prične izvajati ukrepe v interesu odprave škode. Od stopnje varstva odvisno 
informira slovensko stran o dogodku in izvedenih ukrepih. Če obstaja verjetnost, da bo 
onesnaženje doseglo slovensko ozemlje, je potrebno slovensko stran obvestiti o dogodku, 
nakar prične slednja izvajati ukrepe za odpravo posledic škode. Stroški varovanja na 
slovenskem ozemlju bremenijo v takšnem primeru v celoti madžarsko stran.  
Slovenska stran se skupaj s predstavnikom organizacije, ki je v Sloveniji zadolžena za 
odpravo škode, v najkrajšem možnem času seznani s stanjem na kraju samem.  
Slovenska in madžarska stran se dogovorita o potrebnih aktivnostih in sistemu obveščanja do 
odprave posledic škode na področju kakovosti vode.   
 
Naloge po koncu visoke vode: 
Po izpraznitvi zadrževalnika je potrebno poskrbeti za: 
 - takojšnje popravilo morebitnih poškodovanih objektov, 
 - odstranitev onesnaženja, ki ga je prinesel v zadrževalni prostor poplavni val,    
 - zbiranje materiala za varstvo, po potrebi za njegovo nadomestitev z novim 
              materialom,  
 - delovanje sistema jarkov za odvajanje voda,  
 - ocenitev morebitne škode, 
 - dokumentiranje odvajanja visokih voda.   
 
 
3.4.4. Organizacijska struktura varovanja pred poplavami 
Varstvo pred visokimi vodami poteka v okviru organizacije Zahodno-podonavska direkcija za 
varstvo okolja in vodno gospodarstvo. Konkretni izvajalec varstva je:  
                 Zahodno-podonavska direkcija za vodno gospodarstvo 
      Območni inženiring Zalaegerszeg  
                 Zalaegerszeg 
                 Köztársaság u. 6. 
                 Tel: 92/313-394 
                 Faks: 92/598-909 
      Lokalni vodja varstva: območni inženir Tivadar Horváth 
       

Za varstvo odgovorna organizacija slovenske strani:  
Pomgrad VGP d.d.  
Lipovci 256 b 
SLO – 9231 Beltinci 
Tel: 00-386-2-530-4510 
Faks: 00-386-2-530-4534 
Mobilni telefon 

00-386-41-875-629 (Andrej Biro, vodja javne službe) 
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00-386-31-342-048 (Rajko Vidak, vodovarstveni nadzornik) 
       Za sprejemanje odločitev upravičeni osebi na slovenski strani:  
       Anton Kustec  (00386 51 391 134);   MOP DRSV  

 
 
Obveščanje: 
Dežurna služba Zahodne prekodonavske direkcije za vodno gospodarstvo dobi v primeru 150 
cm visokega, naraščajočega vodostaja Kobiljskega potoka  avtomatsko obvestilo z vodomerne 
postaje v profilu v Rédicsu. Dežurna služba madžarske strani obvesti o tem dežurno službo 
slovenske strani preko SMS-a in faksa.   
 
Hkrati z alarmom (v primeru, če pride do alarma ponoči, je to naslednje jutro ob 8. uri) stopi 
Direkcija preko kontaktne osebe v stik s slovensko stranjo. Cilj informiranja je seznanitev s 
stanjem splošnega varstva pred visokimi vodami iz točke 3.3.1. takojšnje izvajanje ukrepov, 
seznanitev s pretokom in odvodno sposobnostjo odvodnikov na slovenski strani, 
prognoziranje stanja, ki ga je možno pričakovati.   
 
V primeru nastopa nesreče večjih razsežnosti (havarije), v primeru III. stopnje ali onesnaženja 
vode, ki vpliva tudi na kakovost vode v zadrževalniku, mora biti vzpostavitev stika med 
kontaktnimi osebami takojšnja. V skladu z madžarskimi pravnimi predpisi stopi madžarska 
stran hkrati v stik s Komisijo za varstvo. Nato Zahodna prekdonavska direkcija za vodno 
gospodarstvo informira slovensko organizacijo za odpravo posledic škode, sistem oziroma 
pogostnost nadaljnjega obveščanja pa je odvisna od dogodka samega.        
 
 
Kontaktne osebe:  
     Z madžarske strani:  Engi Zsuzsanna  (+36/30/566-0455)   ZPDVG 
     S slovenske strani:     Anton Kustec  (00386 51 391 134)   MOP DRSV 
   
Dežurna služba slovenske strani (pristojna služba za obveščanje ob visokih vodah):  
V času rednega delovnega časa, od ponedeljka do petka med 700-1500 uro:  
Pomgrad VGP d.d.  

SLO – 9231 Beltinci 
Tel: 00-386-2-530-4510 
Faks: 00-386-2-530-4534 
Mobilni telefon:     

00-386-41-875-629 (Andrej Biro, vodja javne službe) 

00-386-31-342-048 (Rajko Vidak, vodovarstveni nadzornik) 
 
Izven rednega delovnega časa in ob dela prostih dnevih (sobota, nedelja, prazniki):  

Mobil: 00-386-31-342-048 (Rajko Vidak, vodovarstveni nadzornik) 

 
Obračunavanje 
V „Dnevniku varstva pred poplavami” je med drugim evidentirano število izvajalcev varstva 
pred visoko vodo ter vgrajeni (uporabljeni) materiali. Stroške varstva obračunata strani na 
osnovi podatkov, ki so evidentirani v priloženih tabelah (število oseb, ki so sodelovale pri 
varstvu, uporabljeni materiali) in v dnevniku varstva pred poplavami.  
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Podrobno opredelitev sodelovanja vsebuje posebna pogodba, ki je sklenjena med 
obratovalcema (obratovalci).  
 
3.4.5   Material za izvajanje ukrepov varstva pred poplavami  
V primeru ukrepov varstva je potrebno material zagotoviti iz skladišča Tehnično varnostne 
službe Direkcije in iz skladišča Direkcije za varstvo pred poplavami.  
Fenékpuszta, Skladišče Direkcije za vodno gospodarstvo (VIZIG Telep) 
Murakeresztúr, Kossuth u. 18. 
Letenye, Petőfi S. 107. 
 
3.4.6   Metode ukrepov varstva:  
 - v primeru izpiranja: s kamnom, z vrečami, ki so napolnjene s peskom,   
 - zdrs brežin nasipa: varstvo s čim prejšnjim praznjenjem zadrževalnika; ker je 
              možnost za izvedbo  te metode varstva zelo omejena, se je potrebno zateči k 
              metodi razbremenitve prepustnosti ogroženega odseka;  
 - za osvetlitev prostora je potrebno uporabiti mobilne osvetljevalne enote.  
 
3.4.7    Naloge po prenehanju poplavne nevarnosti: 
Po izpraznitvi zadrževalnika je vodja varstva dolžan:  
 - poskrbeti za čim prejšnjo popravilo morebitnih poškodovanih objektov,  
 - zbrati material, sredstva in opremo za varstvo ter nadoknaditi manjkajoče stvari,  
 - odgovornemu/poverjeniku za poplavno varstvo v roku 14 dni od konca dogodka  
              pripraviti povzetek poročila o varstvenih delih in ga poslati vodji Organizacije za 
              poplavno varstvo, ki sestavi  povzetek poročila in ga v roku 30 dni pošlje Centralni 
              vodnogospodarski direkciji.  
 
 
3.5     Pristojnost kontrolnega nadzora zadrževalnika   
Za obratovanje  zadrževalnika odgovoren zalaegerszeški Območni inženiring  Zahodno-
podonavske direkcije vodno gospodarstvo.  
Zalaegerszeški Območni inženiring skrbi za:  
 - nenehni nadzor zadrževalnika, ki ga izvaja 1 nadzornik zadrževalnika,   
 
3.5.1   Naloge nadzornika zadrževalnika  
Nadzornik zadrževalnika je redno zaposlena oseba obratovalca, naloge nadzornika 
zadrževalnika lahko opravlja le oseba, ki je opravila tečaj za nadzornika zadrževalnika.  
Naloge nadzornika zadrževalnika je potrebno opravljati tudi ob dela prostih dnevih in 
praznikih.  
Ime in naslov nadzornika zadrževalnika in korita: Lajos Huzián  
                                                                    Belsősárd, Petőfi u. 1. 
                                                                    0036 30/981-38-60 
Za nadomeščanje nadzornika zadrževalnika (v primeru bolezni, daljše odsotnosti) poskrbi 
Območni inženiring.  
 
Dela in naloge nadzornika zadrževalnika se nanašajo:  
 - na obratovalno in poplavno območje zadrževalnika,  
 - vzdrževalna dela zadrževalnika,  
 - varstvo življenja in premoženja, ki sta na kakršen koli način povezana z 
               zadrževalnikom,  
 - vodenje terenskega dnevnika glede obratovanja zadrževalnika.  
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Nadzornik zadrževalnika skrbi razen tega še za nadzor nad ustreznim obratovalnim stanjem 
zadrževalnika in z njim povezanih objektov, za odčitavanje vodomernih letev in evidentiranje  
vodostajev.  
O izrednih dogodkih nemudoma obvesti vodjo Območnega inženiringa v Zalaegerszegu, ki 
odredi – če je to potrebno - ustrezne ukrepe.  
Dnevne dogodke in naloge beleži v obratovalni dnevnik zadrževalnika. Tujim osebam vstopa 
na območje zadrževalnika ne dovoli.  
 
 
Nadzor objektov  
Razpoke na armiranobetonskih konstrukcijah, odpadanje ometa, razmočitev in pronicanje 
vode skozi nasip mora opazovati in proučiti. Glede vgrajenih električnih naprav, mersko-
tehničnih naprav, hidravličnih naprav, delovanja zaporničnih tabel in začasnih zapiranj je 
potrebno upoštevati navodila za rokovanje in vzdrževanje, ki so jih predpisali  proizvajalci 
opreme.   
 
Naplavine v zadrževalnem prostoru  
Debelino naplavin v zadrževalnem prostoru je potrebno kontrolirati vsakih 10 let, to nalogo 
pa je potrebno opraviti tudi po vsakem poplavnem valu, ki presega visoke vode 10% 
verjetnosti. Tovrstni nadzor se nanaša na pregled celotnega območja zadrževalnika.   
 
Nadzor dovoznih poti  
Prehodnost poti, ki vodijo k zadrževalniku, mora biti vedno zagotovljena.   
 
Nadzor kanala v spodnjem toku  
Pretočnost odtočnega profila  kanala in stanje obloge iz kamna je potrebno sproti nadzirati.   
 
 
3.5.2    Vzdrževanje, obratovanje  
Redna vzdrževalna dela Kobiljskega zadrževalnika  
 Redna, letna vzdrževalna dela na zadrževalniku bosta slovenska in madžarska stran 
izvajali vsako leto izmenoma in bosta opravljena dela vzajemno pregledali.  
Z madžarske strani je za vzdrževanje zadrževalnika odgovoren:  
                 Zahodno-podonavska direkcija za vodno gospodarstvo 
      Območni inženiring Zalaegerszeg 
                 Zalaegerszeg 
                 Köztársaság u. 6. 
                  
S slovenske strani je za vzdrževanje zadrževalnika odgovoren koncesionar:  
       Pomgrad VGP d.d. 
        Lipovci 256 b 
        SLO – 9231 Beltinci 
 
3.6.   Vzdrževanje dolinske pregrade  
3.6.1. Zemeljska dolinska pregrada: 
 - Košnja:  na vodoravni površini:  56.489 m2;  letno 2x            
                             na brežini:    69.000 m2;  letno 2x          
 
 - Gramozirana cesta na kroni:  5.469 m, v širini 3,0 m:  16.407 m2 
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  - Utrjena površina ramp:    13 kom                            1.908 m2 
                          Košnja cestnih bankin:         5.469 m2;  letno 2x   
                          Dogramoziranje in grediranje ceste na kroni:  vsakih 5 let   
                          Prepusti pod rampami:      15 kom   celotna dolžina: 262 m 
                              od tega na vodni strani: 4 kom v dolžini 60 m 
                              odstranjevanje naplavin iz prepustov na vodni strani po vsaki visoki vodi. 
                 
 - Jarek na zračni strani:  med profiloma km 0+373 do km 5+250; dolžine 5.077 m    
                                                                                                   Košnja: letno 2x 
      
 - Dolžina  jarka na vodni strani:    
      med profiloma km 2+780 do km 3+570                       790 m   
                 med profiloma km 3+970 do km 4+730                       760 m  
        skupaj   1.550 m;  košnja: letno 2x  
         - Odstranjevanje naplavin: po vsakem zadrževanju/akumuliranju vode v zadrževalniku  
  
 
 
3.6.2. Vzdrževanje na rekultiviranem območju odvzema materiala  
Celotna načrtovana površina območja odvzema materiala:            152.358 m2  
Od tega uporabljeno:                                                                         76.959 m2 
Od uporabljene površine vodna površina:                                         35.000 m2 
Vzdrževanje vodoravnih površin  
in brežin naklona 1:5, 1:8            41.959 m2            
                                                                                       Košnja letno 2x in negovanje mladik 
                                                                                                   
3.6.3.  Vzdrževanje vodotokov:  
Vzdrževanje Kobiljskega potoka ob dolinski pregradi:          240 m  
Vzdrževanje Ivanjševskega potoka ob dolinski pregradi:       320 m 
vodoravne površine:               3.360 m2;    
               brežine                     3.360 m2;    
                                                6.720m 2;     košnja letno   2x 
Vzdrževanje potoka Nagyvölgyi v dolžini 300 m od iztočnega konca cevnega prepusta z 
loputo.  
  
 
3.6.4.  Vzdrževanje objektov:  
2 zapornična objekta za regulacijo gladin  vode: 
 - redna kontrola in preizkus obratovanja 4 kom premičnih zapornic   
 - kontrola in vzdrževanje 2 rešetk za zadrževanje plavja      
 - odstranjevanje naplavin iz območja tablastih zapornic po iztoku visokih voda, 
              večkrat letno.           
 - odstranitev in odvoz plavja z rešetk za zadrževanje plavja, ki sojih visoke vode 
               prinesle iz korita ali brežinskih pasov, večkrat letno.       
 
Vzdrževanje1 kom cevnega prepusta z loputo  
 - vzdrževanje kovinskih mehanizmov       
 - odstranjevanje naplavin iz cevi,in jarkov pred njim ter za njim              
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3.7.  Vzdrževanje vodomerov zadrževalnika: 
 - redno čiščenje merskega profila korita in odstranjevanje naplavin.    
 - površinsko vzdrževanje jeklene konstrukcije vodomera.   
 - čiščenje vodoravnih in navpičnih cevi vodomera.  
 - vzdrževanje merskih aparatur in konstrukcije. 
                                                                           
 
3.8  Zbiranje tehničnih podatkov  
Namen: opravljanje meritev in opazovanj, ki so potrebna za obratovanje zadrževalnika  
 
 
3.9   Postopek meritev   
V objekte za uravnavanje nivoja vode so bile za meritve vodostajev vgrajene merilne naprave. 
Vodostaje je mogoče odčitavati s stoječe merilne letve na jeklenem nosilcu, ki je pritrjena na 
zapornico, ter ležečih merilnih letev v jeklenem nosilcu, ki so vgrajene v brežino nasipa in 
korita. Neprekinjeno evidentiranje vodostajev opravljajo v objekte vgrajene sonde za 
registriranje vodostajev in naprave za meritve vodostajev s plovcem. Izven obdobja, ko 
nastopijo visoke vode, opravlja opazovanje in nadzor enkrat na vsake tri mesce Hidrografska 
skupina Oddelka za hidrografijo.  
Naprave za registriranje vodostajev so povezane s Sistemom za avtomatsko merjenje visokih 
voda preko komunikacijskega omrežja mobilne telefonije. Podatke o registriranih vodostajih 
je mogoče spremljati oz. pridobivati v szombathelyskem centru za avtomatske meritve.        
Meritve pretokov polavnih (visokih) voda je mogoče izvajati dolvodno od dolinske pregrade, 
in sicer v profilu mostov, ki sta zgrajena 120 oziroma 200 m dolvodno od dolinske pregrade-
nasipa.  
Meritve pretokov visokih voda opravlja Hidrološka skupina Oddelka za hidrografijo, ki jih 
opravlja iz smeri svoje szombathelyske baze. Omenjena služba opravlja meritve pretokov z 
mostov ali pa z brežin obloženih profilov korita cestnih mostov. Meritve pretokov opravljajo 
z vrtljivim merilcem hitrosti in napravo za meritve pretoka sistema ADCP, s katerih so 
podatki o meritvah vodostajev na razpolago nemudoma po opravljenih meritvah.  
V obdobju poskusnega obratovanja opravlja meritve, ki so potrebne za izdelavo 
„primerljivih/približnih krivulj pretokov” Oddelka za hidrografijo.       
 
 
3.10 Obratovalni dnevnik  
O obratovanju zadrževalnika je potrebno voditi obratovalni dnevnik.  
Ažurno vodenje obratovalnega dnevnika je naloga nadzornika zadrževalnika. 
 
V obratovalni dnevnik je potrebno zapisati:  
 - rezultate opazovanj,  
 - podatke o obratovanju (podatke o vodostaju),     
 - podatke o opravljenih kontrolnih nadzorih, ki jih je potrebno opraviti na osnovi 
              obratovalnega koledarja,  
 - popravila in njihovo izvedbo,  
 - evidentirati je potrebno vsak izredni dogodek oziroma pojav, ki lahko privede do 
              sprememb v sistemu opazovanj, na področju podatkov o obratovanju ter na področju  
              sistema  kontrolnih nadzorov in vzdrževalnih del,  
 - dejstvo proučevanja posedanja dolinske pregrade-nasipa  in rezultat proučevanja,   
 - na vodozbirnem območju zaznana odstopanja, ipd.  
Obratovalni dnevnik mora biti ažuriran oziroma ga je potrebno voditi sproti.  
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Obratovalni dnevnik je potrebno shraniti.  
 
 
 

4. OMEJITVE  IN  PREPOVEDI  V  OBMOČJU  ZADRŽEVALNIKA   
 
Omejitve in prepovedi so v območju retenzijskega–zadrževalnega prostora namenjene v času 
obratovanja oz. ob praznitvi zadrževalnega prostora in varstvu pri delu oseb, ki se zadržujejo 
na objektu.   
 
Upoštevanje navodil Reda zadrževalnega prostora je obvezno za vse.  

- Vstop tuje/tretje osebe na obratovalno območje zadrževalnika je dovoljen le z 
   dovoljenjem obratovalca.  

 - na točki za vstop na območje zadrževalnika je potrebno namestiti opozorilne table za 
              prepoved vstopa.  
 - na območje, ki je opredeljeno kot območje zadrževalnika, lahko tuje osebe vstopajo 
              le z dovoljenjem obratovalca.  
 - poškodovanje zadrževalnika in pripadajočih objektov ter povzročitev škode na 
              področju  obratovanja velja po Kazenskopravnem zakoniku za kaznivo dejanje (190. 
              člen Kazensko-pravnega zakonika)  
 - povzročanje splošne nevarnosti (303. člen Kazensko-pravnega zakonika) 
 - poškodovanje (298. člen Kazensko-pravega zakonika)  
 - škoda, povzročena zaradi malomarnosti (294. člen Kazensko-pravnega zakonika) 
 
Budimpešta, avgust 2016 
 
         dr. István Kertai  
          univ. dipl. vodogradbeni ing.  
         vodilni projektant  
Spremembe pravilnika o obratovanju je pripravil: 

 

 
 
 

Szántó Tibor 
dipl.inženir 
gradbeništva 

Zbornična številka: 
13-7605 

Dovoljenja: VZ-TEL, VZ-TER, VZ-
VKG 

 
 
Sheme  

1. Situacijski načrt vodozbirnega območja  
2. Krivulja polnitve in retenzije zadrževalnika    
3. Odvajanje vode glede na priprtost  zapornic  
4. Sploščitev poplavnih valov Q0,5% , glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
5. Sploščitev poplavnih valov Q1%, glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
6. Sploščitev poplavnih valov Q3%, glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
7. Sploščitev poplavnih valov Q5%, glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
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8. Sploščitev poplavnih valov Q10%, glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
9. Sploščitev poplavnih valov Q20%, glede na krivulje za odvajanje vode št. 1., 2., in 3. 
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POROČILO 
 

O opravljenih aktivnostih Zahodno - prekdonavske Direkcije za upravljanje voda 
v varstvu pred lokalno škodo pri zadrževalniku v Kobilju 

v obdobju med 17. marcem 2018 in 19. marcem 2018 
 

 
V obdobju od 8. do 17. marca 2018 so se posledično znatni količini padavin ter taljenju snega 

pojavili na naših vodotokih poplavni vali, zato je bilo potrebno pri zadrževalniku v Kobilju odre-
diti varstvo pred lokalno škodo.   
 
      
 
       1. Priprava 

 
Na podlagi meteoroloških prognoz smo osvežili alarmne načrte, sestavili seznam fizičnih in 

tehničnih zaposlenih in na Direkciji organizirali dežurno službo.   
 

 
Meteorološko in hidrološko stanje v času pred poplavo  
 
     Dne 8. marca 2018 je padlo 5-10 mm mlačnega dežja, ki je odtalil cca. 10-20 mm mokrega snega 
na zadrževalnikih. Na južnejših zadrževalnikih so posledično taljenju nastali znatni, bolj intenzivni 
poplavni vali. Zadrževalnik v Kobilju je začel obratovati z 2,5-3,0 metrskim porastom vodostaja.  
Poplavni vali so do 14. marca vsepovsod upadli.   
 
Meteorološko stanje, ki je povzročilo lokalno škodo: 

 
Od 15. marca 2018 so padale vsak dan padavine, značilno v obliki dežja (15. marca 5-6 mm, 16. 

marca 20 mm, nato pa 17. marca še dodatnih 20-25 mm). Količine padavin v obliki snega so bile 
neznatne.      

Po izračunih Državne meteorološke službe je bila 100-centimetrska plast tal nasičena že v času 
prejšnjih padavin, ponekod so bila tla celo prenasičena.   

 
Posledično padavinam so nastali na Kobiljskem potoku in Ivanjševskem potoku intenzivni 

poplavni vali, vzročno temu je začel zadrževalnik obratovati. Konica poplavnega vala v zadrževal-
niku je bila 18. marca okrog opoldne. Pri zapornici zadrževalnika v naselju Zalaszombatfa je bila 
konica 440 cm, pri zapornici v naselju  Belsősárd pa 442 cm. Zatem je sledilo v začetku počasno, 
nato pa intenzivno upadanje. 
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Opravljene meritve pretoka na področju: 
 

 
 

 
 

 
 
Vízfolyás-állomás neve             Mérési szelvény     Dátum      Mérési idő Vízállás   Vízállás   Vízhozam 
       Datum      változás 
                                                                                               leto,mesec,dan  Čas merjenja   Vodostaj Sprememba Pretok
               vodostaja 
Ime vodotoka-postaje              Odsek merjenja                 ura,minuta   
 
Kobiljski zadrževalnik izliv skupaj 
Kobilje, Rédics skupaj  
Krka - Tormafölde skupaj 
 
 
Kot povzetek lahko povemo, da so povzročili poplavni val skupaj časovna bližina vala taljenega 
snega, večja količina padlih padavin in nasičeno, ponekod prenasičeno stanje tal.   
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3. Aktivnosti varstva po lokacijah: 
 
3.1. Kobiljski zadrževalnik,  Zalaszombatfa 
 
Opis varstva:  
 

Zaradi velike količine padavin je na Kobiljskem potoku in Ivanjševskem potoku vodostaj znatno 
narastel. V cilju odtoka poplavnega vala smo 17.03.2018 ob 12:00 uri začeli z obratovanjem Kobilj-
skega zadrževalnika, posledično temu je znatno zmanjšano naraščanje vodostaja na vodotokih. 
Voda je začela zalivati območje zadrževalnika. V času varstva so vodostaji tako v območju zadrže-
valnika kakor na dolvodni strani nenehno naraščali.  
 
Delovala je opazovalna služba, patrulje, tekoče smo izvajali preverjanje vodne prepustnosti zapor-
nic, odčitanje merilnikov. Stopili smo v kontakt s slovenskimi strokovnimi organi. 
 
 
 
V območju zadrževalnika je bil najvišji merjen vodostaj 442 cm (167,27 mBf) - v tem je bilo zajeto  
170 ha poplavljenega območja in količina 1,3 milijon m³ zadržane vode. 

 
Pripravljenost na odpravljanje lokalnih posledic poplave: 
 
Čas odreditve:   17.03.2018        12:00 h  Varstvo III. stopnje 
Čas prenehanja:             19.03.2018        18:00 h 
 
Dne 19.03.2018 smo ob 18:00 uri pripravljenost ukinili, zadrževalnik je izpraznjen.  
 
Aktivnosti oddelka za varstvo pred poplavami: 
Niso bile potrebne 
 
Evakuacija, reševanje: 
Ni bilaopotrebno 
 
4. Materialni stroški 

Med varstvom smo na vseh lokacijah uporablli gorivo.  
 
5. Delovna sila 
 

  
Direkcija Zunanji Skupaj 

(oseb) (oseb) (oseb) 
17.-18. 03.2018 2 - 2 
18.-19.03.2018. 2 - 2 
19.03.2018 2 - 2 

 
 
6. Stroji, prevozna sredstva  
 
 Lastna : 
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Cestna prevozna sred
stva Ostali stroji 
(kos) (kos) 

17.-18.03.2018 2 0 
18.-19.03.2018 2 0 
19.03.2018 2 0 

 
 

7. Stroški varstva  
  
 

            Zaščitna dela Ocenjeni stroški 
(Bruto)  HUF 

Zadrževalnik Kobilje,število  zaposlenih na izpostavi 
Direkcije za upravljanje voda Zalaszombatfa in stroški vars-
tva 
 

370.962,- 

Ocenjeni stroški skupaj: 370.962,- 

   
Točne podatke glede števila osebja, časa in stroškov bo vseboval končni obračun in zahte-

vek za kritje stroškov.   
 

Szombathely, 23. maja 2018 
 
 

      S spoštovanjem: 
 
  dr. Zsuzsanna Engi  

vodja oddelka 
Oddelek za upravljanje voda in 

namakanje 
vodja oddelka   
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                    Priloga 8           
 
 

Program dela Delovne skupine za upravljanje voda za leto 2019  
 
 
MAJ 2019: 
 
Točka 2.1.1.1. Hidrografija  
Na podlagi sklepa 27. zasedanja Komisije za Muro bo slovenska stran na usklajevanje hidroloških 
parametrov Mure z avstrijsko hidrološko službo povabila tudi madžarsko in hrvaško stran. 
 
Načrtovan termin: maj 2019, Slovenija 
 
AVGUST 2019: 
 
Točka 2.2.  Urejanje voda, ukrepi in programi 
Terenski ogled vodotokov in objektov ter ogled vzdrževalnih del in priprava predloga za vzdrževalna 
dela za leto 2020. Terenskega ogleda se udeležijo: Delovna skupina za upravljanje voda, koncesionar 
– izvajalec gospodarske javne službe na porečju reke Mure in Inženiring iz  Zalaegerszega. 
 
Načrtovan termin: 27.–28. avgust 2019, Lenti, Lendava 
 
SEPTEMBER 2019: 
 
Točka 2.1.3. Podzemne vode   
Strokovnjaki do 30. septembra 2019 uresničijo sklepe Komisije na podlagi zapisnika XXII. zasedanja.  
 
Načrtovan termin: september 2019,  Ljubljana 
 
2.1.1.2. Prognostični model visokih voda Mure   
Za modeliranje zadolženi strokovnjaki naj se zaradi izmenjave izkušenj in optimalnega obratovanja 
modela srečajo vsaj enkrat letno oz. po potrebi tudi večkrat. Na srečanja je potrebno povabiti tudi 
strokovnjake, ki so zadolženi za delovanje avstrijskega dela in hrvaškega dela modela.  
 
Načrtovan termin: september 2019,  Ljubljana 
 
Točka 2.1.1.1. Hidrografija  
Strokovnjaki hidroloških služb pripravijo usklajevanje hidroloških podatkov merjenih na vodotokih 
skupnega interesa, pregleda izmenjavo hidrometeoroloških podatkov mejnih voda in vsebino 
»Navodila o delovanju službe obveščanja o visokih vodah in večjih padavinah«. 
 
Načrtovan termin: september 2019, Ljubljana 
 
OKTOBER 2019 
 
Pripravljalni sestanek za XXIII. zasedanje Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno 
gospodarstvo  
Delovni skupini za upravljanje voda in za varstvo kakovosti voda pripravita osnutek zapisnika. 
 
Načrtovan datum: do konca oktobra 2019, 2 dni; Slovenija 
 
XXVIII. zasedanje „Komisije za Muro”  
Slovenska stran bo v skladu s sklepi iz zapisnika na zasedanje povabila hrvaške in madžarske 
strokovnjake.  
 
Načrtovan termin: 8.–9. oktobra 2019;  Avstrija 
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NOVEMBER 2019 
 
XXIII. zasedanje  Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo  
Dvodnevnega zasedanja se udeležijo posamezni člani delovnih skupin za upravljanje voda in varstvo 
kakovosti vode in imenovani člani Komisije. 
 
Načrtovan termin: do konca novembra 2019, 2 dni, Madžarska 
Datum bosta natančno določila predsednika madžarske in slovenske Komisije. 
 
DECEMBER 2019 
 
Usklajevanje Programa dela za leto 2020 na podlagi sklepov, sprejetih na XXIII. zasedanju 
Komisije 
Delovna skupina za upravljanje voda uskladi Program dela za leto 2020. 
 
Načrtovan termin: 5. december 2019,  Murska Sobota 
 
 
Strokovnjaki delovne skupine za upravljanje voda lahko datume sestankov in terenskih ogledov, 
načrtovanih za leto 2019 po potrebi spremenijo.  
 
Strokovnjaki lahko zaradi uresničitve sklepov, sprejetih na XXII. zasedanju Stalne slovensko-
madžarske komisije za vodno gospodarstvo, poleg vnaprej načrtovanih sestankov opravijo še druge 
sestanke in terenske oglede. 
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