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OKOLJEVARSTVENI VIDIKI OSKRBE Z VODO V SUHI KRAJINI
IZVLEČEK:
Oskrbo z vodo v Suhi krajini označuje njena kamninska zgradba. Pretežno kraško območje, ki
pripada porečju zgornjega dela Krke, ki tu vode zbira izključno podzemeljsko, pogojuje
količino in kvaliteto vodnih virov. Takšne naravne razmere nudijo skromne pogoje za vodno
oskrbo prebivalstva Suhe krajine.
Suha krajina se oskrbuje iz treh vodnih virov. 67 % prebivalstva se oskrbuje iz kraškega izvira
Globočec, 19 % iz vodne vrtine v Radanji vasi in 2 % iz vodne vrtine v Gornjem Križu. Tako
je še vedno kar 12 % prebivalstva vezanih na vodno oskrbo iz kapnic, predvsem v njenem
vzhodnem delu. V diplomskem delu je preko pokrajinskoekološkega metodološkega pristopa
in v okviru le tega, skupne ocene ranljivosti okolja z vidika voda, podana ocena naravne
občutljivosti in dosežene obremenitve v hidrografskem zaledju vodnih virov, ki so namenjeni
oskrbi s pitno vodo Suhe krajine.
Glavni cilj diplomskega dela, je podati ukrepe za celovito in dolgoročno ureditev oskrbe s
kakovostno pitno vodo za vso prebivalstvo Suhe krajine. Tako predlagani ukrepi zajemajo
ukrepe za varstvo vodnih virov kot tudi predloge za izboljšanje oskrbo s pitno vodo.
Ključne besede: varstvo vodnih virov, oskrba z vodo, kraške podzemeljske vode, ocena
ranljivosti okolja, Suha krajina
ENVIRONMENTAL PROTECTION ASPECTS OF WATER SUPPLY IN SUHA
KRAJINA
ABSTRACT:
The water supply in Suha krajina is determined by its bedrock structure. The quality and the
quantity of the water sources are reflective of the Krka river upper basin which is mostly
karstic. Here the river Krka collects its waters strictly from underground sources. These
natural conditions offer scarce water supply for the Suha krajina population.
The water supply in Suha Krajina is based on three water sources. Most of the population
(67%) is reliant on the Globočec spring, 19% on the water well Radanja vas and 2% on the
water well Gornji Križ. About 12% of the population of Suha krajina (especially the eastern
part) is still relying on rainwater as their water supply. In the diploma thesis is given, through
the landscape ecological methodological approach and in the framework of which from a
common environmental vulnerability assessment of the of water sources, an evaluation of
natural sensitivity and the achieved environmental burden in the hydrographic reserves,
intended for supplying the population of Suha krajina with drinking water.
The main goal of the diploma thesis is to present measures for the complete and long term
regulation of quality water supply for the entire Suha krajina population. The measures
include protection of water sources as well as measures for improving drinking eater supply.
Key words: water resources protection measures, water supply, karstic underground waters,
environmental vulnerability assessment, Suha krajina
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Okoljevarstveni vidiki oskrbe z vodo v Suhi krajini

1. UVOD
Voda je osnovna naravna dobrina, ki je nujna za življenje. Pojavlja se v številnih oblikah in v
vseh agregatnih stanjih. V razvoju človeške civilizacije, ki jo danes odraža vedno večja
poraba vode, je poleg vloge biološkega preživetja odigrala pomembno vlogo tudi kot prvina
zagotovitve civilizacijskega presežka (Mihevc, 2005).
Suho krajino z vidika vodne oskrbe označuje njena kamninska zgradba. Karbonatne kamnine
pogojujejo podzemeljsko odtekanje vode v izvire, ki so vezani na dolino Krke, ki je edina
vodna žila tega območja. Takšne naravne razmere nudijo skromne pogoje za vodno oskrbo
lokalnega prebivalstva v Suhi krajini. Reliefno razčlenjena, gričevnata in hribovita pokrajina,
ki pogojuje razpršeno poselitev v obliki številnih majhnih naselij in zaselkov tako še otežuje
oskrbo s pitno vodo, zaradi česar še danes med drugim javna vodovodna oskrba ni dosegla
vseh krajev.
Proučevanje oskrbe z vodo v Suhi krajini z okoljevarstvenega vidika zahteva proučevanje
hidrografskega zaledja vodnih virov. Namreč voda v kraškem svetu je zaradi slabše naravne
filtracije bolj občutljiva na onesnaževanje, zaradi česar je potrebno v njihovem vodozbirnem
zaledju posebno pozornost nameniti varstvu vodnih virov.
V razpokanih in zakraselih kamninah kakršne so karbonatne, se onesnaženje hitro razširja in
na velike razdalje. Naselja večinoma nimajo urejene kanalizacije in čistilnih naprav za
odpadne vode, zato se le –ta odteka v podzemlje, kjer pronica v kraško vodo, ne da bi se pred
tem ustrezno očistila. Kot taka pa se v večji ali manjši meri pojavi na površju v izvirih, ki jih
prebivalstvo uporablja za pitje in druge potrebe (Novak, 1979).
Za vodno oskrbo so primernejši kraški izviri z bolj ustaljenim režimom, ki zbirajo vodo z
velikega območja. Pri čemer je pomembna kakovost vode, ki je odvisna od značaja kraškega
zaledja in od razporeditve ter intenzivnosti različnih virov onesnaževanja.
Pričujoče delo se ukvarja s problematiko oskrbe z vodo v Suhi krajini z vidika zagotavljanja
vode za oskrbo prebivalstva s pitno vodo preko razširjenosti vodovodnih sistemov, z vidika
zagotavljanja kakovostne vode ter ohranjanje vode kot naravne vrednote v naravi.
Problematiko vodooskrbe v Suhi krajini, ki leži na območju šestih občin, bi bilo potrebno
reševati v sodelovanju vseh občin, saj bi le na ta način lahko zagotovili celovito in trajno
rešitev in nenazadnje enega temeljnih življenjskih pogojev.
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1.1. NAMEN IN CILJI DIPLOMSKEGA DELA TER DELOVNA
HIPOTEZA
Namen izdelave diplomskega dela je prikazati stanje in problematiko na področju oskrbe s
pitno vodo v Suhi krajini. Zbrane podatke o vodnih virih smo ovrednotili z okoljevarstvenega
vidika, kar je pomenilo proučitev naravne občutljivosti in obremenjenosti hidrografskega
zaledja vodnih virov, ki se uporabljajo za oskrbo s pitno vodo.
Glavni cilj diplomske naloge je podati optimalne načine oskrbe z vodo z vidika varstva
okolja, kar predstavlja konkretne predloge in ukrepe za celovito in dolgoročno ureditev
oskrbe s kakovostno pitno vodo za vso prebivalstvo Suhe krajine.
Ostali cilji diplomske naloge pa so prikazati splošne pokrajinotvorne značilnosti Suhe krajine
z vidika oskrbe z vodo, prikazati tradicionalno oskrbo z vodo in obstoječe stanje oskrbe z
vodo z okoljevarstvenega vidika, predstaviti naravnogeografske in družbenogeografske
značilnosti hidrografskega zaledja vodnih virov, ki so namenjeni oskrbi z vodo, s pomočjo
naravnogeografskih in družbenogeografskih kazalcev podati oceno ranljivosti hidrografskega
zaledja vodnih virov ter prikazati stanje na področju varstva vodnih virov.
Delovna hipoteza diplomskega dela je trditev, da trenutna oskrba z vodo v Suhi krajini z
vidika vodnih virov kot tudi sicer ni ustrezna.

1.2. METODOLOŠKA IZHODIŠČA
Za proučevanje pokrajinske degradacije se je izoblikovalo več metodoloških pristopov.
Funkcijsko – regionalnogeografski pristop izhaja iz klasično zasnovanega
regionalnogeografskega pristopa, ki poudarja nujnost sinteznega pristopa k preučevanju
regionalnih sestavin in povezav. Pri tem pristopu se geografsko okolje obravnava kot
prostorski sistem, ki je sestavljen iz dveh podsistemov, naravni (relief, voda, prst, ozračje,
vegetacija) in socioekonomski (prebivalstvo, naselja, kmetijstvo, gozdarstvo, vodno
gospodarstvo, industrija, promet, rekreacija). Ta pristop smo uporabili v predstavitvi
obravnavanega območja (Plut, 2004).
Evropska agencija za okolje uporablja za izdelavo poročil o stanju okolja na ozemlju
Evropske unije metodološki pristop, ki v svoji shemi zajema oceno stanja in trendov v okolju
(zrak, voda, prst), pritiske na okolje (vzroki in viri) ter izločitev temeljnih okoljskih
problemov in območij in podajajo načine njihovega reševanja (prioritete in odzivi) (Europe's
Environment, 1995). Raziskovanje evropskega okolja namenja veliko pozornosti razvoju
integralnih metodologij presoj vplivov na okolje (IEA) in sistemu okoljskih kazalcev za
spremljanje stanja okolja, vplivov kakovosti okolja, pritiskov okolja v določenem prostoru in
času (Europe's Environment, 2003).
Za to se uporablja koncept integralnih presoj vplivov na okolje (Integral Environmental
Assesment), ki je definiran kot interdisciplinarno prepoznavanje, analiziranje in ocenjevanje
vplivov vseh naravnih procesov in človekovih dejavnosti ter njihovih medsebojnih povezav,
ki določajo tako današnje kot prihodnje stanje okolja in okoljskih virov v določenem prostoru
in času (Sustainable Water Use in Europe, 1999). Gre za tako imenovani integralni model
raziskovanja okolja in okoljskih virov DPSIR (preglednica 1) (driving forces, pressures,
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states, impacts, responses). Posamezne člene sestavljajo: gonilne sile (prebivalstvo, promet,
energetika, industrija, kmetijstvo, odlagališča odpadkov, kanalizacijski sistemi, neindustrijski
sektor, raba zemljišč), pritiski na okolje (emisije, raba omejenih naravnih virov, spremembe v
rabi zemljišč), stanje okolja (kakovost zraka, vode, prsti, sestava in stanje ekosistemov,
človekovo zdravje), vplivi sprememb stanja okolja (okoljski in gospodarski vplivi na
delovanje ekosistemov, človekovo zdravje in ekonomsko ter socialna uspešnost družbe),
odzivi, odgovori politik ( ti se udejanjajo preko okoljske in prostorske politike, politik
gospodarskih sektorjev in makroekonomskih ukrepov, sprememb zakonodaji, tehnologiji,
ekonomskih instrumentov in dviga okoljske zavesti družbe) (Guidelines for Data Collection
and Models, 1998).
Diagram 1: Integralni koncept raziskovanja stanja okolja – vodni viri (Sustainable Water Use in
Europe, 1999)

Stanje vodnih
virov
(oskrba s pitno
vodo)

Pritiski na vodne
vire
(oskrba s pitno
vodo)

Odzivi na probleme
z vodnimi viri
(oskrba s pitno
vodo)

Integralno zasnovano proučevanje onesnaženosti vodnih virov izhaja iz nujnosti poznavanja
specifičnosti količine in kakovosti vodnih virov (vodnih tokov, podzemne vode, morja itd.), ki
se bistveno razlikujejo po vodnoekološki občutljivosti in virih obremenjevanja , ti pa so lahko
točkasti ali ploskovni (Plut, 2004). Ta metodološki pristop smo uporabili pri osrednjem delu
diplomske naloge, in sicer oskrbi z vodo.
Preglednica 1: Integralni geografski model raziskovanja okoljskih sestavin
prostorskorazvojnega vidika– onesnaženost vodnih virov (sintezni prikaz) (Plut, 2004)

STANJE
Oblike, obseg in
spremenljivost kakovosti:
- Kakovost talne vode
in kakovost in
sedimentov izvirov
- Razpoložljivost
obnovljivih vodnih
virov
- Vrste rabe vodnih
virov

VPLIVI
Naravni viri:
- Sprememba
kakovosti vodnih
virov
Bivalno okolje:
- Spremembe v oskrbi
s pitno vodo
Narava:
- ekološki pomen

s

PRITISKI
Občutljivost:
- Izviri: minimalni
pretoki
- Regeneracijske in
nevtralizacijske
zmogljivosti
posameznih virov
Pritiski:
- črpanje in poraba
vode, odpadne vode,
raba zemljišč
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GONILNE SILE
Poselitev, gospodarstvo: mesta,
suburbanizacijska območja, industrija
Infrastruktura: promet, komunala
Pokrajinska raba: kmetijstvo, turizem in
rekreacija, odlagališča odpadkov

ODZIVI PROSTORSKE POLITIKE NA
ONESNAŽENOST VOD
Preventivni ukrepi:
- samočistilnim sposobnostim in stanju
vodnih virov prilagojena izraba
- upoštevanje proizvodne in
neproizvodne vloge vodnih virov
- upoštevanje okoljevarstvenega vidika
v uporabi hidrografskih zaledij izvirov
Kurativni ukrepi:
- prednostno čiščenje največjih
onesnaževalcev
- prednostno čiščenje odpadnih vod v
hidrografskih zaledjih zajetih virov
pitne vode
- zmanjšanje intenzivnosti kmetijstva,
sanacija odlagališč odpadkov in
prepoved gradnje v vodovarstvenih
pasovih

Številne oblike voda se medsebojno ločijo po zelo različni občutljivosti na onesnaževanje.
Eden od ključnih razlogov za velike medsebojne razlike glede pokrajinske občutljivosti je
dejstvo, da so lahko vodni viri ploskovni (morja, jezera, talna voda), linearni oziroma v obliki
traku (vodni viri) ali točkasti (izviri), površinski ali podzemni. Pri kraških izvirih (točkasti
vodni vir) pa je potrebno pri oceni pokrajinske občutljivosti razen pretokov (vključno z
njihovo spremenljivostjo) upoštevati tudi sestavo hidrogeografskega zaledja (Špes, 2002, str.
91).
Za oceno ranljivosti hidrografskega zaledja izvirov smo uporabili pokrajinskoekološko
metodološki pristop. Pokrajinskoekološke metode povezujejo osnovne raziskovalne prijeme
fizične geografije in (bio)ekologije. V ospredju ni le raziskava posameznih
pokrajinskoekoloških elementov (to so relief, ozračje, vode, prsti, vegetacija in zemljišča
oziroma pokrajinska raba), temveč njihovo kompleksno vrednotenje ter medsebojne zveze,
pokrajinskoekološka struktura z vidika pogojev za življenje ali za pokrajinsko rabo (cv. Plut,
2004). Ranljivost pokrajine ali njenega sestavnega dela lahko ocenimo na podlagi ocen o
samočistilnih (nevtralizacijskih in regeneracijskih) sposobnosti in ocen o doseženi stopnji
obremenjenosti pokrajinskih sestavin ali pokrajinskoekološke enote kot celote (Plut, 1995).
Torej ranljivost podzemne vode je rezultanta naravne občutljivosti vodonosnika in njegove
ekološke obremenjenosti.
Geološka stroka pojmuje ranljivost kot ogroženost, občutljivost kot ranljivost, ekološko
obremenjenost pa ravno tako obremenjenost. Občutljivost podzemne vode je lahko večja ali
manjša zaradi danih hidrogeoloških, hidroloških in pedoloških pogojev. Na osnovi naravnih
danosti določenega območja se lahko izdelajo karte ranljivosti (geološko pojmovanje)
vodonosnikov, ki predstavljajo osnovno strokovno podlago pri izdelavi strategij urejanja in
izrabe prostora, temeljni dokument pri pripravi prostorskih planov, za pripravo predlogov
zaščite podzemnih vodnih virov, ukrepov za sanacijo onesnaženih podzemnih voda ter pri
načrtovanju izvajanja monitoringa podzemnih voda. Stopnje občutljivosti vodonosnika so
določene na osnovi vrednotenja zaščitne funkcije nezasičene cone, to pomeni njena naravna
samočistilna sposobnost, ki je odvisna od debeline, geološke strukture in mineraloške sestave
kamnine. Za območja kraških in kraško – razpoklinskih vodonosnikov se ocena stopenj
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občutljivosti poda na nivoju ekspertne ocene, ki izhaja iz razvitosti kraškega reliefa,
prisotnosti preperinskega pokrova, hitrosti podzemeljskega pretakanja, itd. (cv: Šolc, 2002).
Občutljivost je naravna lastnost sistemov podzemne vode. Odvisna je od geoloških in
hidrogeoloških značilnosti ozemlja in od občutljivosti sistema podzemne vode na človekove
vplive in narave. Za določitev stopnje občutljivosti kraškega sistema je potrebno upoštevati
dejavnike kot so delež zaščite, ki ga prispeva pokrov, način prenikanja, ki je lahko razpršen
ali osredotočen, stopnjo razvitosti epikrasa ter stopnjo razvitosti kraške mreže. Ker je narava
kraškega sistema odvisna od načina napajanja (točkovni in razpršen), od podzemeljskega toka
(počasni difuzni tok in hitri tok predvsem v kanalih) in od kapacitete vskladiščenja
vodonosnika (določata jo efektivna poroznost vodonosnika in njegov geološki položaj glede
na bazni nivo in glede na mejne neprepustne plasti), je lahko na eni strani močno zakrasel, po
drugi strani pa nekraški vodonosnik. Ob ugotavljanju občutljivosti kraške podzemne vode je
potrebno upoštevati vse tri lastnosti (Kranjc, 1996).
Vpliv človeka in njegovih dejavnosti na kakovost in režim vodnih virov pa predstavlja
obremenjenost. Gre za prekomerno izkoriščanje vodnih virov, razvoj infrastrukture,
industrijsko dejavnost, kmetijstvo ter gozdarstvo. Prekomerno izkoriščanje podzemne vode
vpliva na njihovo količino in tudi na kakovost, namreč stalno zniževanje gladine podzemne
vode lahko povzroči popoln razpad oskrbe z vodo, udore in vdiranje onesnažene ali slane
vode. Razvoj infrastukture je povezano z odlagališči odpadkov, prometom in gradbenimi deli
nasploh. Gradbena dela odstranijo krovno plast in zato se ranljivost takoj poveča. V
podzemno vodo se iz obcestnih kanalov, z odlagališč odpadkov in čistilnih naprav zlivajo
odpadne vode. Ravno tako industrijska dejavnost povzroča nastanek nevarnih snovi in
odlagališča odpadkov, ki zopet ogrožajo kraško vodo. Tu prihaja tudi do posrednega vpliva z
onesnaževanjem zraka na primer. Kmetijstvo ogroža podzemno vodo z gnojem, gnojnico,
silažno tekočino, uporabo umetnih gnojil in pesticidov. Gnoj povzroči prekomerno količino
nitratov in mikroorganizmov v podzemni vodi, medtem ko umetna gnojila in dodatki nitrate
in strupene snovi. Prekomerna sečnja gozdov lahko spremeni vodno bilanco, uporaba
herbicidov in insekticidov pa neposredno onesnaženje podzemne vode (Kranjc, 1996).
Pri izkoriščanju in varovanju kraških vodnih virov je zato potrebno upoštevati posebnosti
kraških vodonosnikov, kot so majhna filtracija, saj se napajajo skozi razširjene razpoke,
hitrost toka je v določenih delih kraškega vodonosnika veliko večja (od deset do nekaj sto
metrov na uro), in požiralniki omogočajo neposreden izliv površinske vode v kraške
prevodnike. Zaradi vsega tega je samočistilna sposobnost krasa močno zmanjšana, hitrost
tokov pa omogoča, da se onesnaženje hitro razširi od mesta vnosa. Po drugi strani pa hitri
tokovi omogočajo hitro obnavljanje vodnih zalog, kar lahko hitro odstrani onesnaževalce.
Prekinitve v hidravličnem sistemu pa povzročajo da se polutanti lahko zadržijo v nekaterih
delih zasičene cone. Le-te lahko voda izpere dneve ali tedne kasneje ob poplavi (Kranjc,
1996).
Kraški vodonosniki so zaradi posebnih hidrogeoloških značilnosti še posebno občutljivi na
onesnaževanje. Vendar je mnogim edini vir za oskrbo s pitno vodo. Kraško podzemno vodo je
mogoče vsaj delno zaščititi pred onesnaževanjem, ali pa zmanjšati vnose polutantov. Glavno
sredstvo za varovanje kakovosti in količine kraške podzemne vode je pravilno načrtovanje
rabe prostora. Gre za tako imenovano varovalno shemo, ki vsebuje oziroma zahteva karte
površinskih pasov in izvajalski kodeks (Kranjc, 1996).
Ranljivost (ogroženost) podzemne vode na onesnaževanje je odvisna od treh elementov:
ogroženosti zaradi potencialne onesnaževalne dejavnosti, ki je odvisna od potencialne
količine onesnaženja, samih posledic dejanskega onesnaženja, ki jih določa vrednost
vodonosnika za oskrbo z vodo ali oddaljenost od črpališča in pa verjetnosti onesnaženja, ki je
odvisna od občutljivosti podzemne vode. Po analizi teh elementov se morajo narediti ustrezni
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ukrepi, ki bi preprečili ali zmanjšali onesnaženje. Skozi celotno načrtovanje izrabe prostora na
kraškem vodonosniku morajo biti prisotni hidrogeologi (Kranjc, 1996).
Kodeks izvajanja varovalnih ukrepov mora vsebovati seznam potencialnih onesnaževalcev za
vsak pas z opisom priporočljivih kontrolnih ukrepov tako za obstoječe kot tudi za bodoče
dejavnosti (omenjene dejavnosti: gradbena dela, transport in skladiščenje potencialno
onesnaževalnih tekočin, kot so mineralna olja, topila in pesticidi, industrijske dejavnosti,
prenikanje onesnažene odpadne vode v tla – iztok iz čistilne naprave, trosenje tekočih gnojil
in gnoja ter blata iz čistilnih naprav, škropljenje z vodo iz čistilnih naprav, kmetijstvo,
gozdarstvo z rabo herbicidov in insekticidov, lomljenje kamna, vrtine za toplotne menjalnike).
Splošna prepoved bi morala veljati za odvajanje nečiščenih gospodinjskih in industrijskih
odplak v greznice. Vsak izvir vode, ki je namenjen za oskrbo z vodo, mora imeti narejene
varstvene pasove, tudi območje celotnega vodonosnika v skladu s potrebnimi stopnjami
zaščite (Kranjc, 1996).
Z določitvijo varstvenih območij in pasov za zaščito podzemne vode se je ukvarjal Breznik
(1976). Izdelani naj bi bili 4 pasovi oziroma cone. Prva cona z najstrožjim režimom naj bi
obsegala objekt in ožje območje zajetja. Na tem območju bi se lahko ukvarjali z ekstenzivnim
poljedeljstvom, gozdarstvom in rekreacijo, strogo prepovedana bi bila reja živine in uporaba
kemičnih sredstev ter vsakršna gradnja. Druga cona s strogim režimom zavzema na kraškem
površju bolj propustne in zakrasele cone v neposrednem zaledju izvira in bolj poseljene in
ogrožene predele v smeri glavnih stranskih podzemnih tokov. V tem pasu bi se lahko izvajalo
gozdarstvo, kmetijstvo brez uporabe škodljivih snovi in pretirane rabe gnojil ter rekreacija.
Tretja cona predstavlja širše varstveno območje možnega zajema podzemne vode. Četrta
cona, ki predstavlja vplivno varstveno območje, obsega celotno območje, kjer padavine
poniknejo pod površje in tečejo proti zajetju. Na kraškem območju je to območje seveda
lahko zelo obširno (Breznik, 1976).
S kriteriji za določanje območij kraške talne vode se je ukvarjal tudi Jože Janež (1995). Po
njegovem mnenju je nevarnost onesnaženja kraških voda odvisna od obremenjenosti okolja in
naravne občutljivosti vodonosnika. Zato bi morali uporabljati štiri različne kriterije (diagram
2): čas toka vodonosnika skozi vodonosnik, stopnje raziskanosti hidrogeološkega zaledja,
stopnje nevarnosti onesnaženja podzemne vode in čas preprečitve onesnaženja podzemne
vode. Za razvrščanje zaledja kraškega izvira v varstvena območja je ranljivost (geološko
pojmovanje) lahko katastrofična, velika, srednja in majhna. Razvrstitev v te razrede omogoča
čas, ki je na voljo za intervencijo. Le-ta pa je odvisen od značilnosti vodonosnika in snovi, ki
povzročajo onesnaženje. Katastrofična ranljivost pomeni, da ni časa za preprečitev vstopa
nevarnih snovi v sistem vodooskrbe, zato so taka območja uvrščena v 1. varstveno območje z
najstrožjim režimom. Območje velike ranljivosti pomeni, da je za intervencijo manj kot 12 ur,
kar predstavlja 2. varstveno območje. V 3. varstveno območje se uvrščajo območja s srednjo
ranljivostjo in več kot 12 urno časovno razpolago za preprečitev vstopa nevarnih snovi.
Območja z majhno ranljivostjo pa pomenijo, da je za preprečitev nevarnih snovi v sistem
vodooskrbe na voljo več kot 12 ur. 12 urni interval je odvisen od stopnje organiziranosti
službe za nadzor vodovodnega sistema in značilnosti območja, v katerem se onesnaženje
pojavi (Janež, 1995).
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Diagram 2: Povezava med ranljivostjo vodonosnika in varstvenimi pasovi kraških izvirov (Janež,
1995)

RANLJIVOST VODONOSNIKA

1.katastrofična
Ni
časa
za
preprečitev
vstopa nevarnih
snovi v sistem
oskrbe s pitno
vodo

1.varstveni pas-

najstrožji režim

2.velika
Časa manj kot 12
ur za preprečitev
vstopa
nevarnih
snovi v sistem
oskrbe s pitno
vodo

2.varstveni pas-

strogi režim

3.srednja
Časa več kot 12
ur za preprečitev
vstopa nevarnih
snovi v sistem
oskrbe s pitno
vodo

4.majhna
Časa več kot 12
ur za preprečitev
vstopa nevarnih
snovi
v
vodonosnik

3.varstveni pas-

4.varstveni pas-

sanitarni režim

blagi režim

VARSTVENI PASOVI

Po Prestorju (1999) so najpogosteje določeni trije varstveni pasovi. Varstvena območja se
določajo na osnovi podrobnih preučitev geoloških, hidrogeoloških in hidrodinamičnih razmer.
Prvi varstveni pas zajema neposredno okolico zajetja. Tu veljajo najstrožji zaščitni in
varstveni ukrepi. Drugi varstveni pas zajema ožjo okolico zajetja in tudi zanj veljajo strogi
ukrepi. Tretji varstveni pas zajema širšo okolico zajetja, tu pa veljajo milejši zaščitni varstveni
ukrepi. Najpomembnejši kazalec za določanje mej varstvenih pasov je hitrost širjenja
polutanta proti zajetju, torej hitrost toka podzemne vode. Za kraške sisteme je značilno, da so
hitrosti vode velike in da se onesnaženje lahko zelo hitro razširi. Še posebno so problematične
snovi, ki se mešajo z vodo, to so zaščitna sredstva v kmetijstvu, ali pa so od vode težja
(Prestor, 1999).
Osrednji del diplomskega dela predstavlja proučitev ranljivosti hidrogeografskega zaledja
vodnih virov – izvirov, ki so namenjeni vodni oskrbi prebivalstva. Ranljivost sestavlja
naravna občutljivost in obremenjenost hidrogeografskega zaledja.
Metodologija za proučevanje ranljivosti vodozbirnega zaledja izvirov se opira na Študijo
ranljivosti okolja (Špes et al., 2002). Natančneje, ocene ranljivosti okolja z vidika vod
(diagram 3). Gre za okvirno zasnovano ocenjevanje ranljivosti vod kot pokrajinotvorne
sestavine izbrane pokrajinskoekološke enote (PEE) ali pokrajinskoekološkega tipa (PET)
Slovenije, ki je določena na podlagi regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vode
(vodnoekološka občutljivost) ter pokrajinskem obremenjevanju voda. Stopnja onesnaženosti
vode je tako skupna pokrajinska rezultanta razmerja med pokrajinsko občutljivostjo in
pokrajinskim obremenjevanjem vod določenega območja. V študiji je poudarjeno, da zahteva
ocenjevanje pokrajinske občutljivosti kraških voda oziroma kraških vodnih virov dodatno
vsebinsko in metodološko posebnost. Močno zakrasele apnenčaste pokrajine PEE oziroma
PET s podzemeljskim pretakanjem voda se uvrščajo glede na vode med pokrajinsko zelo
7
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občutljive. Občutljivost plitvega krasa dodatno povečuje skromna debelina prepereline. Tako
je potrebno za kraška območja z izrazitejšim prepletom površinskega in podzemeljskega
pretakanja kazalce pokrajinske občutljivosti površinskih vodnih tokov dopolniti ali zaostriti z
vidika večje pokrajinske občutljivosti podzemeljskih kraških voda. V študiji je poudarjeno, da
je potrebno pri oceni pokrajinske občutljivosti pri kraških izvirih upoštevati tudi sestavo
hidrogeografskega zaledja. (Špes et al., 2002).
Diagram 3: Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika voda (Špes et al, 2002)
VREDNOTENJE
FIZIČNOGEOGRAFSKIH
KAZALCEV

VREDNOTENJE
DRUŽBENOGEOGRAFS KIH
KAZALCEV

Kazalci:
Površina zaledja vodotokov (km2)
Stopnja zakraselosti površja
Delež gozdnih površin (sQs, m3/sek)
Srednji nizki letni pretok vodotokov
(nQsp, m3/sek)
Podolžni profil vodotokov %o
Rečni režim vodotokov
Ocena naravne ogroženosti površinskih
vodotokov
Specifični odtok vodotokov (sqs,
l/sek/km2)
Srednji letni pretok vodotokov

Kazalci:
Gostota poselitve (preb/km2)
Priključenost preb na javno vodovodno
omrežje
Priključenost preb na kanalizacijsko
omrežje
Mesečna količina porabljene vode na
prebivalca
Živinorejska gostota
Skupna letna količina porabljene vode v
podjetjih
Učinkovitost čistilnih naprav
Imisije izražene v kakovostnih razredih

Ocena regeneracijskih
in nevtralizacijskih
sposobnosti okolja

Dosežena stopnja
obremenjenosti okolja

SKUPNA
OCENA
RANLJIVOSTI
OKOLJA
Faze dela in uporabljeni kazalci za oceno ranljvosti okolja z vidika voda, natančneje
površinskih vodotokov, se uporabljajo tudi pri proučevanju ranljivosti kraških voda oziroma
kraških vodonosnikov z značilnim podzemeljskim pretakanjem. Vendar, kot je bilo že prej
poudarjeno, zahteva ocenjevanje pokrajinske občutljivosti kraških voda oziroma kraških
vodnih virov dodatno vsebinsko in metodološko posebnost.
V nadaljevanju bodo prikazane faze dela in uporabljeni kazalci za oceno ranljivosti okolja
oziroma hidrografskih zaledij izvira in zajetij, ki so uporabljeni za oskrbo z vodo prebivalcev
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Suhe krajine. V tej študiji so bili zaradi specifičnih naravnih značilnosti, ki jih ima kraško
zaledje izvirov izpuščeni nekateri izmed fizičnogeografskih kazalcev. Pri vrednotenju
družbenogeografskih kazalcev tudi niso bili uporabljeni vsi, saj je veliko podatkov zaradi
varstva podatkov nemogoče pridobiti ali pa niso na voljo širši množici.
Podatke ni bilo mogoče pridobiti za kazalec o porabi vode v podjetjih in pa kazalec skupne
emisije izražene v enotah obremenitve. Podatek o živinorejski gostoti smo povzeli po
raziskavi, ki je bila narejena za celo Slovenijo (Geografski inštitut Antona Melika, 2007)
Vrednotenje fizičnogeografskih kazalcev:
Površina vodozbirnega zaledja (km2):
1. 200 km2 in manj
2. nad 200-500 km2
3. nad 500-1000 km2
4. nad 1000 km2
Večje zaledje pomeni neugodno lastnost z vidika ranljivosti okolja, saj ima izvir z večjim
zaledjem potencialno več onesnaževalcev.
Stopnja zakraselosti površja:
1. ni zakraselo
2. zmerno zakraselo (brez značilnih kraških oblik)
3. močno zakraselo
4. zelo močno zakraselo
Delež karbonatnih kamnin kaže povezavo s podzemeljskim odtekanjem in pretakanjem. Če je
pokrajina zakrasela, potem je brez površinskih vodotokov.
Delež gozdnih površin:
1. 75-100 % gozda
2. 50-75 % gozda
3. 25-50 % gozda
4. 0-25 % gozda
Območja z velikim deležem gozda so okoljsko manj obremenjena kot območja z majhnim
deležem. Gozdovi med drugim vplivajo na gibanje in kroženje vode.
Rečni režim vodotokov:
Rečni režim predstavlja povprečno nihanje vodnega pretoka med letom v določenem
časovnem nizu. Rečni režim nam pove, kdaj in kolikokrat se preko leta pojavljajo viški in
nižki, torej kakšno je nihanje srednjih mesečnih pretokov posamezne reke. Večje kot je
kolebanje vodnega toka, večja je občutljivost voda, še zlasti problematični pa so lahko nižki v
sušnejšem delu leta. Kazalec je predstavljen le opisno (Špes at al, 2002).
Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti vode – izvira (hidrografskega
zaledja vode)
1. regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost je velika
2. regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost je zmerna
3. regeneracijska in netralizacijska sposobnost je majhna
4. regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost je zelo majhna
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Regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost pokaže sposobnost da se vzpostavi porušeno
ravnotežje oziroma sposobnost vode da ublaži učinke negativnih posegov.
Za območja, kjer ni površinskih vodnih tokov zaradi zakraselosti terena je privzeto da je
regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost zelo majhna.
Vrednotenje družbenogeografskih kazalcev:
Gostota poselitve:
1. redka poselitev (do 25 preb/km2)
2. zmerna poselitev (nad 25 do 100 preb/km2)
3. gosta poselitev (nad 100 do 250 preb/km2)
4. zelo gosta poselitev (nad 250 preb/km2)
Število prebivalstva in z njimi povezane dejavnosti predstavljajo na določenem območju vir
obremenitev za okolje. Na splošno se z večanjem števila prebivalcev povečujejo tudi
obremenitve.
Priključenost prebivalstva na javno vodovodno omrežje:
1. nenaseljeno
2. 50 % in manj prebivalcev
3. 50-80 % prebivalcev
4. nad 80 % prebivalcev
Delež prebivalcev, priključenih na javno vodovodno omrežje kaže na gostoto prebivalstva, ki
se oskrbuje z redno, večkrat letno kakovostno kontrolirano pitno vodo.
Priključenost prebivalcev na kanalizacijsko omrežje:
1. nenaseljeno
2. nad 50 % prebivalcev
3. 25-50 % prebivalcev
4. 25 % in manj prebivalcev
Delež prebivalcev, ki so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, kaže na gostoto
prebivalcev, ki so priklopljeni na sistem za odvajanje odpadne vode. Čim manjši je delež
priključenih prebivalcev na kanalizacijsko omrežje, bolj so vode v tej enoti obremenjene, saj
imajo ostali prebivalci individualno reševanje odplak, to je greznicami.
Mesečna količina porabljene vode na prebivalca:
1. 3,5 m3 in manj
2. nad 3,5-4,5 m3
3. nad 4,5-5,5 m3
4. nad 5,5 m3
Mesečna količina porabljene vode na prebivalca kaže na dejansko porabo vode iz javnega
vodovodnega omrežja. Razlike med prebivalci po porabi vode v gospodinjstvih niso več tako
velike kot v preteklosti, saj je osebni standard pri uporabi gospodinjskih strojev vse bolj
izenačen, prihaja pa do razlik med posameznimi območji zaradi malega podjetništva.
Ponekod je poraba vode kombinirana še z uporabo kapnic in talne vode iz lastnih vodnjakov.
Posledično poraba vode kaže na povečano količino komunalnih odplak.
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Živinorejska gostota (GVŽ/ha):
1. do 0,8
2. nad 0,8 do 1,2
3. nad 1,2-2
4. nad 2
Živinorejska gostota predstavlja pomembne delež obremenjevanja v okviru kmetijstva.
Razmerje med številom živine in kmetijskimi zemljišči je z okoljevarstvenega vidika
odločilnega pomena, saj je od tega odvisno, ali prihaja do presežka živalskih odpadkov in s
tem degradacije okolja. Okoljsko najbolj problematičen je farmni sistem živinoreje, kjer gre
za velike koncentracije živine na enem mestu, še posebno, če v bližini ni dovolj kmetijskih
zemljišč, kjer bi lahko uporabljali živalske odpadke (gnoj, gnojnica, gnojevka). Gre za tako
imenovane točkovne onesnaževalce voda.
Skupna letna količina porabljene vode v podjetjih:
1. ni porabnikov; manjše število porabnikov z zelo majhno porabo vode (skupaj 10 000
m3 in manj)
2. manjše število porabnikov z majhno porabo vode (nad 10 000 do 50 000 m3)
3. večje število porabnikov s skupno zmerno porabo vode ali eden zmerni porabnik vode
(skupaj nad 50 000 m3)
4. večje število porabnikov z veliko porabe vode (skupaj nad 500 000 m3)
Skupna količina vode, ki jo porabijo v podjetjih, ki so neposredni zavezanci takse za
obremenjevanje vode pri Ministrstvu za okolje in prostor. Ta kazalec izloča vse večje
porabnike in iz tega lahko sklepamo na obremenjenost iz tega vira.
Kazalec ne bo upoštevan pri proučevanju obremenitev hidrografskih zaledij vodnih virov
Suhe krajine zaradi težavnosti pridobivanja podatkov.
Učinkovitost čistilnih naprav:
1. prečistijo nad 2/3 vode
2. prečistijo nad 1/ do 2/3 odpadnih voda
3. prečistijo 1/3 in manj odpadnih voda
4. ni čistilne naprave
Kanalizacijsko omrežje doseže svoj namen šele s čiščenjem odpadnih voda pred izpustom v
okolje. Čim več je očiščene odpadne vode, tem manjša je njena obremenjenost.
Kazalec ne bo uporabljen pri študiji ranljivosti hidrografskih zaledij vodnih virov Suhe
krajine, ker čistilnih naprav na tem območju ni.
Skupne emisije, izražene v enotah obremenitve (EO):
1. 750 EO in manj
2. 751-3000 EO
3. 3001-15 000 EO
4. 15 001 EO in več
Obremenjevanje voda v enotah obremenitve predstavljajo skupno stopnjo obremenitve
prebivalstva, kmetijstva, industrije, obrti in drugih dejavnosti, upoštevajoč tudi ravnanje z
odpadnimi vodami. Pomanjkljivi kvantitativni podatki, ki ne zajemajo podjetij brez javnega
vodovodnega omrežja in kmetijstva, narekujejo nižje vrednosti obremenitvenih razredov.
Torej gre le za približno oceno.
Kazalec ne bo upoštevan pri proučevanju obremenitev hidrografskih zaledij vodnih virov
Suhe krajine zaradi težavnosti izmerljivosti ali nezmožnosti pridobitve podatkov.
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Dosežena stopnja obremenjenosti okolja (vodozbirnega zaledja) z vidika voda
1. dosežena stopnja obremenitve okolja je majhna
2. dosežena stopnja obremenitve je zmerna
3. dosežena stopnja obremenitve je velika
4. dosežena stopnja obremenitve je zelo velika
Dosežena stopnja obremenitve okolja je rezultanta emisij.
Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika voda
1. ranljivost okolja z vidika voda je majhna, vodne razmere niso omejitveni dejavnik pri
posegih
2. ranljivost okolja z vidika voda je zmerna, vodne razmere so omejitveni dejavnik –
potrebni so varovalni ukrepi pred dodatnimi obremenitvami
3. ranljivost okolja z vidika voda je velika, vodne razmere zahtevajo visoko stopnjo
varovanja voda – nujna presoja vplivov na okolje pri dodatnih obremenitvah
4. ranljivost okolja z vidika voda je zelo velika, vodne razmere so zelo močan, ključen
omejitveni dejavnik – potreben je najstrožji režim varovanja, izključene so vse
dodatne obremenitve voda
Ocena ranljivosti okolja glede voda temelji na oceni naravne ogroženosti oziroma oceni
regeneracijskih ter nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika voda ter doseženi stopnji
celotne in integralne obremenitve, kar se kaže v zmogljivosti okolja z vidika voda in prek te
tudi v primernosti prostora za nadaljne človekove posege. Zanima nas, v kolikšni meri so
potrebni varovalni ukrepi, še zlasti, če so predvidene kot vodni vir za oskrbo. Pri tem je
potrebno upoštevati splošne značilnosti voda in pa tudi njihovo zmogljivost ter samočistilne
sposobnosti.
Suha krajina nima izdelane enotne omejitve in regionalizacije. Omejitev Suhe krajine in
proučevanje le- te z naravnogeografskega in družbenogeografskega vidika bo potekala po
omejitvi kakršno je zastavil Gams (1986,1998). Pri proučevanju oskrbe z vodo bodo
vključena naselja, katera so oskrbovana z vodnega vira Globočec (celotna občina Žužemberk
in suhokrajinski del občine Ivančna gorica), z vodnega vira iz Radanje vasi (suhokrajinski del
občine Trebnje). Tako bodo izpuščena naselja, ki pripadajo občini Kočevje (Smuka, Polom,
Stari Log, Seč) in pa naselja, ki pripadajo občini Mirna Peč (Jordankal, Gornji, Srednji, Doljni
Globodol, Golobinjek).
Proučevanje Suhe krajine ne bo zajemalo le zgoraj omenjene meje, kajti metodologija ocene
ranljivosti okolja z vidika voda zahteva tudi proučitev kraškega vodonosnika oziroma
vodozbirnega zaledja kraškega izvira oziroma vodnega vira. V obravnavanem primeru gre za
hidrografsko zaledje izvira Globočec, ki se razprostira južno od Suhe krajine vse do porečja
Tržiščice v občini Ribnica, in vodnega telesa vrtine v Gornjem Križu ter vodnega vira
Radanja vas v porečju Temenice in njegovega vodozbirnega zaledja, ki pa se nahaja severno
od Suhe krajine.
Obseg vodnih teles Suhe krajine in njihovo zavarovano območje je grafično prikazan v prilogi
na karti 8: Hidrografska zaledja vodnih virov Suhe krajine in njihovi vodovarstveni pasovi,
vendar je potrebno natančnost vodovarstvenih pasov jemati z določenim zadržkom, saj so
prerisani s kart v merilu 1: 5000 na kartografske podlage v merilu 1: 50 000, kjer je lahko
prišlo do določenih odstopanj.
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1.3. ZAKONODAJA IN OBČINSKI ODLOKI S PODROČJA VODNE
OSKRBE, VARSTVA VODNIH VIROV TER RAVNANJA Z ODPADNIMI
VODAMI IN GNOJEM
Diplomsko delo je zahtevalo proučitev zakonov s področja varstva okolja in voda ter zakone o
ravnanju z odpadnimi vodami in gnojem, predvsem pa občinske odloke, ki so sprejeti za
zavarovanje vodnih virov, ki so namenjeni za oskrbo z vodo Suhe krajine ter kartografsko
prikazujejo vodovarstvene pasove. V prilogi karta 8: Hidrografska zaledja vodnih virov Suhe
krajine in njihovi vodovarstveni pasovi, prikazuje vodovarstvene pasove za vodne vire
Globočec, vodne vrtine iz Radanje vasi in vodne vrtine v Gornjem Križu.
Zakon o varstvu okolja in vodah
Namen Zakona o varstvu okolja (Ur. L. RS, št. 32/1993, št. 1/1996, št. 39/2006) in njegovih
dopolnitvah (Ur.L.RS,št.20/2006) je ohranitev, izboljšanje in razvoj celovitosti,
raznovrstnosti, kakovosti naravnih prvin kot so tla, voda, zrak, živalstvo in rastlinstvo. Zakon
opredeljuje obvezne lokalne javne službe, ki med drugim opravljajo dejavnosti oskrbe s pitno
vodo in odvajanje ter čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod.
Zakon o vodah (Ur. L. RS, št. 15/1991, št. 52/2000, št. 54/2002) urejajo področje varstva,
urejanja voda in odločanja o njihovi rabi, zadeve v zvezi z vodnimi, priobalnimi zemljišči in
zemljišči na območjih različnih kategorij (vodovarstvena, kopalna, poplavna, plazovita,
erozijska). Zakon ureja programiranje in načrtovanje na področju upravljanja voda,
opredeljuje urejanje voda in ohranjanje in uravnavanje vodnih količin za pitno vodo, varstvo
pred škodljivim delovanjem voda, vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč in skrb za
hidromorfološko stanje voda. Ureja splošno in posebno rabo voda, za katero je potrebno
pridobiti vodno pravico, ki se pridobi z vodnim dovoljenjem ali koncesijo.
Pravilnik o pitni vodi (Ur. L. RS, št. 46/1997) in njegove spremembe in dopolnitve (Ur. L.
RS, št. 54/1998, št. 7/2000, št. 19/2004, št. 35/2004, št. 26/2006, št. 92/2006) predpisujejo
zahteve za zdravstveno ustreznost pitne vode in pogoje za njeno zagotavljanje zaradi
varovanja zdravja ljudi. Zdravstveno ustrezna pitna voda je voda, ki je v naravnem stanju ali
po pripravi ustrezna predpisanim zahtevam in jo ljudje lahko uporabljajo za pitje, osebno
higieno, pripravo in proizvodnjo hrane.
Za vse, ki sodelujejo v prehrambeni verigi živil, ki vključuje tudi pitno vodo, je značilno, da
morajo od 1.1.2003 upoštevati standarde HACCP (Hazad Analysis and Critical Control
Point). Za področje vodooskrbe temelji na natančni predstavitvi tehnološkega procesa, opisu
proizvodnje in dogodkov, ki bi lahko predstavljali kritično kontrolno točko (CCP), evidencah,
ukrepanju, času ukrepanja, in izvajanju kurativnih in preventivnih ukrepov za zmanjševanje
tveganja. Temelji na preventivnem ukrepanju, ki odpravi oziroma zmanjša tveganje na
sprejemljivo raven. Zakonsko podlago za obvezno uvedbo predstavljata 17. in 37. člen
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. L.
RS št. 52/2000) (Interno gradivo JKPG, 2007).
Zakon o ravnanju z odpadnimi vodami in gnojem
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaženja (Ur. L.
RS, št. 35/1996) prepoveduje odvajanje odpadnih voda neposredno v podzemne vode, stoječe
površinske vode, vode, ki so namenjene pripravi pitne vode in v tla. Odvajanje v tla je
dovoljeno le, če parametri odpadne vode ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za
odvajanje neposredno v vode, če odvajanje v tla ni na vodozbirnem območju naravnih jezer
ali območju, ki je določeno kot varstveni pas za zajem pitne vode itd., če odvajanje v tla ne bi
vplivalo na kakovost podzemne vode ali tal.
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Strokovna navodila o urejanju gnojišč in greznic (Ur. L. SRS, št. 10/1985) določajo, da se
greznice lahko uporabljajo za odvajanje odpadnih vod za obremenitve do 50 PE
(populacijskih enot). Gradnja je dovoljena in omejena glede na vrsto tal in način vodooskrbe,
in sicer greznice z neprepustnimi stenami in dnom za objekte brez tekoče vode (prostornina
minimalno 3000 l ali 500 l/osebo, dvoceličan greznica, praznjenje najmanj enkrat letno);
nepretočne greznice za objekte s tekočo vodo (prostornina minimalno 6000 l ali 3000 l/osebo,
dnevna poraba 150 l/osebo, dvocelična greznica, praznjenje najmanj enkrat letno); pretočne
greznice z odtokom (prostornina minimalno 6000 l ali 2000 l/osebo, do 10 oseb dvocelična,
nad 10 oseb večcelična greznica).
Uredba o vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. L., RS, št. 68/1996, št. 35/2001,
št. 29/2004) in Navodila za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur. L., RS, št.
34/2000) obravnavajo obremenjevanje vodnih virov z vidika kmetijstva. Uredba določa
maksimalno obremenitev tal pri gnojenju z živinskimi gnojili, ki predstavlja porabljeno
količino gnoja, ki nastane pri reji GVŽ goveda ali 2 GVŽ prašičev ali perutnine v letu dni na
1 ha kmetijskih zemljišč (na vodovarstvenih območjih 2 GVŽ govedi ali 1,5 GVŽ prašičev ali
perutnine). Uredba določa tudi ravnanje s presežki gnojil, določa primere, v katerih je vnos
rastlinskih hranil dovoljen v tla, pravilno skladiščenje ter ravnanje z živinskimi gnojili.
Občinski odloki
Odlok o varstvu virov pitne vode na območju Ivančne gorice je narejen na podlagi določil 16.
in 19. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. L. RS, št. 32/1993 in 1/1996), 60 člena Zakona o
vodah (Ur. L. SRS, št. 38/1981, 29/1986, RS, št. 15/1991) ter 17. člena Statuta občine Ivančna
gorica je Občinski svet Občine Ivančna gorica na 29. seji 11.7.1997 sprejel Odlok o varstvu
virov pitne vode. Odlok določa zavarovane vodne vire, obseg zavarovanih območij, varstvene
pasove, varstvene ukrepe za zavarovanje virov pitne vode pred onesnaženjem, posebne
ukrepe, način nadzora nad izvajanjem varstvenih ukrepov na zavarovanih območjih, obseg
sanacijskih ukrepov, način uveljavljanja varovalnega režima, nosilce izvajanja predpisanih
ukrepov ter kazni. S tem ukrepom so zavarovani vsi viri pitne vode, ki so aktivni in se
uporabljajo za oskrbo javnih ali lokalnih sistemov s pitno vodo, opuščeni vodni viri, ki so se
uporabljali za oskrbo s pitno vodo in sedaj služijo kot rezervni vodni viri in perspektivni
vodni viri, ki so predvideni za oskrbo javnih ali lokalnih sistemov s pitno vodo.
Obseg zavarovanih območij virov pitne vode in varstvenih pasov je grafično prikazan v
kartografski predlogi hidrogeoloških razmer na območju občine Ivančna gorica in v
strokovnih podlagah za zavarovanje zajetij pitne vode in se nahaja na vpogled v Županstvu
občine Ivančna gorica in JKP Grosuplje.
Vodni vir v Radanji vasi je do leta 1995 pripadal občini Litija, od takrat dalje pa občini
Ivančna gorica. Zato je bil odlok o varstvenih pasovih narejen še v takratni občini.
Skupščina občine Litija je na podlagi 60. člena Zakona o vodah (Ur. L. SRS, št. 38/1981, št.
29/1986 in RS, št. 15/1991), 3. člena Zakona o prekrških (Ur. L., SRS, št. 25/1983, št.
42/1985, 47/1987, 5/1990 in RS 10/1991) in Statuta občine Litija (Ur. L. SRS, št. 28/1983,
16/1987) in 9. člena Odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Ur., L. SRS, št.
2/1990) sprejela Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov
na območju občine Litija. S tem odlokom so določena območja varstvenih pasov vodnih virov
ter ukrepi za zavarovanje količine, kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode teh zajetij.
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Za vodni vir v Gornjem Križu so že izdelane strokovne podlage za predlagane varstvene
pasove in ukrepe, vendar še niso bili sprejeti z občinskim odlokom. Le ti naj bi bili sprejeti
(po pogovoru s pristojnim v občini Žužemberk) v naslednji občinski seji.
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2. SUHA KRAJINA
2.1. MEJE SUHE KRAJINE
Po Meliku spada v Suho krajino ozemlje od Dobrepolja do spodnje Temenice, od Višnjice in
Šentviške kotline do Soteske in Roga, na severu do Kočevske Male gore (Melik, 1959).
Omejitvi Suhe krajine, ki je Melik ni kartografsko prikazal, kasneje avtorji sledijo z manjšimi
odstopanji. Nekateri avtorji prištevajo k Suhi krajini še Dobrepolje s Strugami. Gabrovec
(Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999) prišteva k Suhi krajini še Ilovo goro, izključil pa je
Dobrepolje, ker jo obravnava kot posebno regijo ter Mali in Veliki Vrh, ki ležita na Kriški
planoti. Suha krajina tako zavzema območje, ki meji na severu na Dolenjsko podolje, na jugu
na Dobrepolje, na vzhodu pa na Kočevski Rog (Slovenija :pokrajina in ljudje, 1999).
Kraške krajine notranje Slovenije (1998) delijo območje na Suho krajino južno od Krke ter
Suho krajino severno od Krke. Suho krajino južno od Krke na severovzhodu omejuje dolina
Zgornje Krke, meja se nato pri Podgozdu odcepi in poteka po robu masiva Kočevskega Roga
ter se v bližini Kočevja ob vznožju Male gore obrne proti zahodu. Od tu naprej poteka meja
po grebenu Male gore do Ponikev in mimo Zdenske vasi na robu Dobrepolja ter se v bližini
Hočevja konča v dolini Krke. Območje severno od Krke je na severu omejeno z gričevjem ob
Savi in na vzhodu z obrobjem panonskih pokrajin. Meja poteka mimo Velike Stare vasi,
Police, pod Vrhom pri Višnji gori, po obrobju nad Stično do Velikih Češnjic, Sobrač, mimo
Trebnjega po levem bregu Temenice do Jablana, se obrne proti jugozahodu in poteka do
Soteske, Podgozda, Budganje vasi nad Krko, nad Zagradcem do Krške vasi, Nove vasi na
Polževem, Peščenika, Spodnjega Brezovega in Velike Stare vasi.
Pokrajinsko ekološka sestava Slovenije po Gamsu (1998) uvršča Suho krajino v
Dinarskokraške planote celinske Slovenije. Regionalizacija iz leta 1978 jo je uvrščala v istem
obsegu med Nizko jugovzhodno Slovenijo. Temeljila je na vegetacijskih in kmetijskih
značilnostih. Na severu in severovzhodu meji na nižji svet doline Višnjice pod Ivančno gorico
in Dolenjskega podolja, na jugu in jugozahodu pa na višji svet z Malo goro in Rogom.
Dobrepoljsko-Korinjski kras je tu samostojna enota.
S problematiko omejitve Suhe krajine se je ukvarjal Jernej Zupančič (1987). Izpostavil je
vprašanje kriterijev omejitve. Suho krajino označujejo predvsem fizično- geografski
dejavniki. Zanjo je značilno zakraselo površje s številnimi vrtačami v srednjih nadmorskih
višinah med 300 in 600 m nadmorske višine ter zlasti pomanjkanje vode. Razen Krke ni
površinskih tekočih voda, le nekaj manjših izvirov. Značilna je kamnitost površja. Za
omejitev se torej lahko uporablja samo morfološke in hidrološke značilnosti površja, ne pa
tudi meteoroloških, saj so razlike s sosednjimi območji premajhne.
Omejitev Suhe krajine zadeva zlasti njene robne dele, pripadnost Dobrepolja in Strug,
nekdanjih kočevskih vasi, meje s Šentviško kotlino ter ozemlje okrog Muljave in Ilove gore
med Krko in Dobrepoljem. Melik je označil Dobrepolje in Struge kot samostojno enoto.
Prištevanje k Suhi krajini opravičujejo naslednja dejstva: je suho kraško polje brez
površinskih vodnih tokov, v V delu je močno vrtačasto, na J so številne suhe struge (ime
Struge), podobne površinske oblike najdemo tudi drugod v Suhi krajini (suho kraško polje
Globodol, okolica Dobrniča). Takšno je tudi mnenje domačinov. Melik in Gams sta štela k
Suhi krajini tudi vasi Polom, Seč, Smuka, Stari Log. Domačini teh krajev menijo, da se Suha
krajina konča z mejami upravne enote Novo mesto. Naravna meja je rob Roške planote na
višini okoli 600 m.
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Tudi Ajdovska planota in Globodol z vsemi značilnostmi, ki jih ima ostala Suha krajina spada
k njej. Prav tako območje Dečje vasi, Repč, Vrhtrebnjega in Grmade še pripadajo k Suhi
krajini, saj ni površinskih vodotokov in izvirov.
Najbolj problematična je severna meja Suhe krajine, saj je prehod tu najbolj postopen in meja
najmanj jasna. Manj je vrtač in kamenja na površju ter več plodne zemlje. Južno obrobje
Šentviške kotline je precej razčlenjeno, kar otežkoča točno razmejitev.
Nejasna je tudi meja med Krko in Dobrepoljem. Gams (karta 1) je pomaknil mejo do vključno
Ilove gore. Tu je površje sicer manj kamnito, vendar so ostale poteze povsem identitične
ostalim v Suhi krajini.
Meje Suhe krajine po Zupančiču potekajo takole: Limberk – Greben Male gore – Kleč – J od
Starega Loga – Krovski Vrh – Studenski vrh – Bukov vrh – Grmada – Plešivica – rob
Ajdovske planote nad Stražo – V od Grč vrha in Golobinjeka – Dečja vas – Repče –
Vrhtrebnje – Grmada – Občine – Babna gora – S od Sel pri Šumberku – S od Kremenjaka –
Golobov hrib – Preko Višnjice na Vrhe pri Muljavi – Ilova gora – Limberk (Zupančič, 1987).
Suha krajina ni homogena regija. Zato obstaja delitev na vzhodno in zahodno Suho krajino ter
dolina Zgornje Krke. Če prištevamo k Suhi krajini še Dobrepolje in Struge pa delimo Suho
krajino na štiri dele:
- Vzhodno Suho krajino, kjer prevladujejo kraške kotanje in vmesni hribi
- Dolino Krke s starejšimi terasami
- Zahodno Suho krajino s prevladujočimi kraškimi doli (uvalami) in vmesnimi hribi
- Dobrepoljsko – Struško suho kraško polje (kot poseben del Suhe krajine) (Zupančič,
1987, str. 56).
Suha krajina politično upravno po Zupančičevi (1986) (karta 1) regionalizaciji pripada danes
šestim občinam, in sicer občinam Žužemberk, Mirna Peč, Kočevje, Dobrepolje, Ivančna
gorica ter Trebnje. Na njenem severnem delu občini Trebnje, na severovzhodu občini Mirna
Peč, na jugovzhodnem kočevski občini, na jugu občini Dobrepolje, na severozahodnem in
zahodnem delu občini Ivančna gorica. Tako edino občina Žužemberk v celoti pripada Suhi
krajini.
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Karta 1: Meje Suhe krajine (Zupančič, 1987)
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2.2. POGLAVITNE ZNAČILNOSTI SUHE KRAJINE
V južnem delu Šentviške kotline in pod Stično se začnejo kazati kraške značilnosti. Proti
zahodu od tod pa prevladajo povsem. Vsa voda ponikne v tla, nobenega potoka ni več na
površju, pomanjkanje vode je splošno, kar pomeni za človeka najbolj viden in v gospodarstvu
najbolj moteč pojav. Verjetno se je zaradi tega med prebivalstvom uveljavilo ime Suha
krajina, za predel na obeh straneh zgornje Krke. Vzhodno od Krke je potokov na pretek in
ime Suha krajina jasno označuje razliko med kraškim in normalno vodnatim dolenjskim
območjem (Melik, 1959).
Vpliv političnoteritorialnih razlogov na ime še ni pojasnjen, je pa čisto mogoč. Namreč Stara
Savinjska krajina, po kateri se je Dolenjska še dolgo imenovala Slovenske krajine, se je
raztezala proti zahodu še do Dobrepolja in Roga. Tako je v to območje spadala še Suha
krajina, ki pa je imela edina v celoti kraške značilnosti.
Še danes pa velja, da ime Suha krajina oziroma pripadnost le–tej raje uporabljajo sosedje kot
pa sami Suhokrajinčani. Ljudje iz vasic nad Krko pravijo, da se Suha krajina začne šele pri
Ambrusu, prebivalci Ambrusa , da se začne šele v okolici Hinj (Melik, 1959, Zupančič,
1987). Prebivalci Sel pri Šumberku, Lisca, Dobrniča in Ajdovca pa menijo da se Suha krajina
začne na desnem bregu zgornje Krke.
Suha krajina je ena izmed najbolj kraških pokrajin v Sloveniji. Zavzema skoraj 362 km2
(Gams, 1998), kjer prebiva 9417 ljudi (Popis prebivalstva, 2002) Karbonatnih kamnin je
preko 90 %, od tega le desetina dolomitov, vse ostalo ozemlje pa pokrivajo apnenci
(Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999). Pomanjkanje vode v tej kraški pokrajini, ki je v
nasprotju z okoliško normalno vodnato Dolenjsko, je najverjetneje tej regiji dalo ime (Melik,
1959).
Površje pokrivajo apniško – dolomitne plasti mezozoiske starosti krednih formacij, v
manjšem obsegu pa tudi jurskih in triasnih. Zaradi propustne podlage je to območje zajelo
močno zakrasevanje, ki je močno preoblikovalo prvotni relief. Dviganje v pliocenu ni bilo
intenzivno. Danes so te uravnave vidne na višinah med 500 in 600 m. Na Ajdovski planoti so
vidne med 500 in 550 m, najvišje tik nad Stražo in Sotesko v Plešivici (590 m) ter Srobotniku
(597 m). Planota Trebanjski vrh dosega 581 m, Kremenjek pa med 520 in 570 m. Na desnem
bregu Krke so v osrednjem področju Suhe krajine najvišji hrbti majhnega obsega na višinah
med 500 in 575 m. Tu se pokaže, da je Suha krajina v epirogenetskem pogledu že mejno
območje, namreč na njenem južnem delu se tik ob njej dviga Rog v višine med 800 in 900 m
ob tektonski črti S – J. Severozahodni del Suhe krajine pa se ob črti Žvirče – Ambrus –
Globoko vzpne visoko (v Korinjski planoti doseže višine 640 do 690 m). tudi v podaljšku
proge Muljava – Stična, na tektonski prelomnici S – J poteka črta, ki proti zahodnemu delu
omejuje osrednjo dolenjsko grudo.
Ostanki fluvialnega reliefa, široko segajočih uravnav, so v Suhi krajini ohranjeni zelo dobro,
posebno na višini 440 do 460 m. Posebno dobro so vidni na Ajdovski planoti, kjer se širijo
valovite široke ravni, ki so nudile izvrstno osnovo za kmetijsko obdelavo in obilna naselja
(Ajdovec, Veliki Lipovec). Nižje pa se ostanki fluvialnega reliefa polagoma zgubljajo, razen
ob Krki. V zahodni Suhi krajini se sledovi površinskih vodotokov izgubijo na višini med 380
in 420 m, najnižje so vidni še na višini 360 m. Porečje Krke se je vedno bolj krčilo, vanjo so
tekli le kratki pritoki. Ob njih se je vršilo normalno rečno oblikovanje, katerih ostanki so vidni
kot ravnina, ki sega od Krke med Žužemberkom do Dobrniča. Nazadnje pa je ostala samo še
Krka, ki dobi od izvira pa do kolena pod Sotesko samo pritok Višnjica, kot edini površinski
vodotok.
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Zakrasevanje ni v celoti zabrisalo sledov prvotnega reliefa. Še vedno so vidne suhe doline in
suhi doli. Eden takih poteka od Žvirč mimo Ambrusa v smeri proti Globokem pri Gradencu.
V njih se vidi, kako je bil tok prvotno usmerjen od J proti S, torej ravno obratno kot poteka
današnji tok Krke. Ta se je razvil šele kasneje, z udorom Krške kotline, ko se je povečala
njena erozivna sila ob veliki podolžni prelomnici. Vodni odtok je bil očitno sprva usmerjen
proti Radenskemu polju, preko Luč proti Grosupeljski kotlini ter proti Mirni med Šentvidom
in Ponikvami. Tudi na območju severnega Roga se vidijo izvirni deli suhih dolin in drag, ki so
usmerjen proti severu. Na splošno so v Suhi krajini močno zastopane smeri S – J oziroma
SSZ – JJV.
Zakrasevanje je naposled le prevladovalo in končno prevladalo popolnoma. Ves vodni odtok
se je preložil v notranjost in poredkoma se pojavlja kakšen studenček, ki se takoj porazgubi v
tla. Sistem pravih kraških izvirov je omejen le na dolino Krke, vendar samo na njeno
neposredno bližino. Torej v Suhi krajini je ravno zakrasevanje tisto, ki je preoblikovalo
površje. Površje sicer je pokrito s preperlino, toda še danes so vidne štrleče skale. Na manjših
uravnavah se je nabrala kraška rdeča prst v debelih slojih (Melik, 1959).
Suho krajino sestavljata nižji planoti (100 do 300 m relativne višine) na obeh straneh Krke ter
sama dolina Krke (nad Sotesko), ki je v vsem tem delu vrezana v karbonatne kamnine.
Suhokrajinski planoti pogosto imenujemo Vzhodna in zahodna Suha krajina, včasih pa po
osrednjih naseljih: ambruška, dobrniška ali ajdovska planota. Gre za dva različna tipa
kraškega površja, za planotasti kras in za dolinasti kras ob Krki ter tudi okoli Novega mesta.
Suhokrajinski planoti sta slabo uravnani, vključujeta obla slemena, griče in manjše kopaste
vrhove (Lisec nad Dobrničem) ter vmesne depresije (Dol pod Žvirčami). Nekateri deli so
močno vrtačasti, drugje pa prevladujejo večje oblike, doli, uvale in cela vrsta vmesnih oblik
(Kranjc, 1990).
Površje je prepredeno z vrtačami in drugimi nepravilnimi kraškimi kotanjami. Na desni strani
Krke najdemo številne uvale. Povečini so nanizane na sledeh nekdanjih normalnih dolin. V
njih je razmeroma veliko prepereline ter tudi več prsti, kar je pomenilo osnovo za obdelavanje
in s tem naselitev ter nastanek naselij (Melik, 1959).

20

Okoljevarstveni vidiki oskrbe z vodo v Suhi krajini

Fotografija 1: Pogled proti Žužemberku, v ozadju začetek Kočevskega Roga (Pekolj, 2007)

Večjih kraških dolov je tu 11, njihova dolžina se giblje med 600 m in 2 km, širina pa med 300
m in 1 km (Habič, 1988). Večina večjih naselij, kot so Ambrus, Brezovi Dol, Lopata, Žvirče
je postavljenih v teh uvalah. Ploske ravnice v dnu teh kraških dolov so se oblikovale v
nekdanji višini kraške talne vode, po poglobitvi Krke pa so postopno zakrasele. Na nekdanjih
naplavnih ravnicah pa so se razvile vrtače (Habič, 1988).
Suho krajino deli na dvoje dolina zgornje Krke, ki je med izviri in Sotesko samostojna
morfološka enota, dober kilometer široka in 25 km dolga. Po reliefnih značilnostih sodeč je
podolje izoblikovano v pravem tektonskem jarku (Slovenija:pokrajina in ljudje, 1999).
Podatki o srednjih mesečnih pretokih uvrščajo Krko v dežno-snežni režim s kraško
sredozemsko obarvanostjo, za katerega je značilno, da se drugotni jesenski višek močno
približa spomladanskemu, pri čemer je izrazito nizko poletno vodno stanje (Plut, 2000).
Količina in kvaliteta vodnih virov v Suhi krajini je odraz pokrajinskih potez porečja Krke, ki
je pretežno kraško. Krka je osrednja vodna žila Suhe krajine in se uvršča med tipične kraške
reke z obsežno podzemeljsko hidrografijo (Plut, 1986).
Krka je ena največjih rek na slovenskem krasu. Kraški svet med Grosupljem, Velikimi
Laščami in Ribnico ob zgornji Krki omejujeta pasova povsem nekraškega sveta. Prvi pas leži
severno od izvirov, na južni strani Posavskega hribovja, ki zavzema Grosupeljske kotline in
poteka čez Višnjo goro do Temenice. Tako se severno od železnice Ljubljana-Novo mesto
nahajajo spodnjetriadne neprepustne kamnine s površinskimi potoki, ki tečejo proti jugu in
ponikajo v krasu Ajdovske planote v Suhi krajini. Drugi pas nekraškega sveta zavzema
staroapenska uvala in velikolaška Slemena s severnim obrobjem oziroma vznožjem Velike
gore. To območje je sestavljeno z glinastih skrilavcev paleozojske in triadne starosti (Novak,
1981).
Tako se vse vode Grosupeljsko-Radenskega polja in območja Rašce in Ribniško-Kočevske
doline stekajo v Krko. Ob močni tektonski črti je Krka zelo intenzivno vrezovala svojo strugo.
S tem je prevzemala v svoje porečje zdaj ta zdaj oni izvir ali potok, ki je prej pošiljal vode h
Kolpi. Posebno izdatno je postalo to prelivanje v času močnega zakrasevanja, v pliocenu.
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Novi pritoki, sedaj podzemeljski, so se usmerjali proti Krki, na površju pa so ostale suhe
doline, še vedno v smeri nekdanjega površinskega odtekanja (Novak, 1981).
Geografske značilnosti porečja Krke vplivajo na prostorsko razporeditev, količino in
kvaliteto vodnih virov Suhe krajine, ki leži v zgornjem delu porečja Krke. Osnovne
geografske značilnosti celotne Suhe krajine v največji meri določajo kraške značilnosti, vodno
oskrbo pa njena kraška hidrografija (Plut, 1986).
Na zgornji tok porečja Krke, pomemben za vodne vire, odločilno vplivajo dinarsko – kraške
poteze, katere določajo način njihove rabe ter varovanje kvalitete vode.
Krka zlasti v njenem zgornjem toku vode zbira večinoma podzemeljsko, saj je njen površinski
pritok samo eden, levi pritok Višnjica. Sicer pa dobiva vode iz številnih močnih kraških
izvirov, ki so neposredno ob strugi. Njihovo zaledje so kraške planote, Suha krajina in kraška
polja s številnimi ponikalnicami.
Za Krko so bili v preteklosti značilni številni obrati na vodni pogon. Jezovi ob vodnih obratih
imajo pomembno vodno – izravnalno vlogo in tudi vodno – ekološko s prezračevanjem
onesnažene vode. Krka je tu v njenem zgornjem toku zaradi lehnjakastih tvorb, ribjega
bogastva in slikovite soteske pomembna naravna dediščina Slovenije (Plut, Radinja,1986).
Vzhodna Suha krajina se od Zahodne v marsičem razlikuje. Na splošno nižji planotast svet
prekinjajo tudi nekatere večje kraške globeli kot je Dobrniška uvala in Globodol. Na nižjem
zahodnem delu tega območja izraziteje izstopata dva hriba, 540 m visok Šumberk in 565 m
visok Lisec (Slovenija:pokrajina in ljudje, 1999).
Fotografija 2: Kraško polje Globodol (Pekolj, 2007)

Vzhodna Suha krajina je nepregledno kraško površje z obsežnejšimi visokimi hrbti, porastlimi
z gozdom (Kremenjek, Ajdovska planota). Uvale so manj izrazite in manj številne. Velika in
obsežna uravnava je pri Dobrniču, kjer njeno dno leži na 230 do 250 m (Melik, 1959).
Dobrniško-Vrbovška uvala s 7-8 km2 velikim dnom je kljub vložkom dolomita večinoma suha
(Slovenija: pokrajina in ljudje, 1999). Dobrniško uvalo Kranjc (1990) opredeli kot pravo
22

Okoljevarstveni vidiki oskrbe z vodo v Suhi krajini

kraško polje, ki pa je tako rekoč še premalo preučeno. V njej so največje obdelovalne
površine celotne Suhe krajine. Sredi Ajdovske planote se nahaja Globodol na višini 200 m
(fotografija 2). To je majhno kraško polje, obdano z gozdnatim hribovjem z vdolbenimi
kraškimi kotanjami in rupami. Ob močnem deževju pridejo tu na dan kraške vode in
preplavijo območje. Tudi Globodol je vdolben v smeri S – J (Melik, 1959).
Gostota vrtač na Ajdovski planoti dosega kar 142 na km2 , v zahodni Suhi krajini pa od 40 do
80 km2 (Gams, 1974).
Fotografija 3: Značilno vrtačasto površje na Ajdovski planoti (Pekolj, 2007)

Povprečni naklon je 9°(Gabrovec, 1994), večji del pokrajine leži med 200 in 400 m
nadmorske višine, le najvišji vrhovi segajo čez 700 m. 51 % površja leži pod 400 m, 44 % v
pasu med 400 in 600 m, 5 % pa je višjega od 600 m (Gams, 1984).
Povprečna letna količina padavin za obdobje 1961-1990 (meteorološka postaja Ambrus)
znaša 1321 mm (Klimatogeografija Slovenije, 1995), od tega 300 mm padavin v poletnih
mesecih (klimogram 2). Meseci v topli polovici leta so precej bolj namočeni kot v hladni.
Primerjava med mesečnimi količinami padavin kaže na precejšnje nihanje med letom.
Predvsem so pomembna sušna obdobja, ki odločilno vplivajo na način oskrbe z vodo.
Tu se pokaže poletni vlažnostni suficit, vendar pa se že pojavlja poletni deficit (Rus, 1977).
Pokrajina je nizka (pod 600 m n.v. je 95 % površja) in ima temu primerno višje temperature,
600 do 680 mm padavin v rastni dobi pa kaže na manj humidno klimo. Zato v naravnem
gozdu prevladujejo listavci. To je vpliv subpanonskega podnebja, ki v vzhodni Suhi krajini
omogoča vinogradništvo predvsem na rebreh (v dolini Krke do Zagradca) in na osamljenih
vzpetinah, imenovanih gore. Za vinogradništvo nista ugodna prevlada apnencev (87%) in
zložen relief (nad 300 m reliefne amplitude ima le 11 % površja). Delež njiv je precejšen
(15%), če ga primerjamo z deležem travnikov in pašnikov (29 %) (Gams, 1998).
V Suhi krajini najdemo že prazgodovinske ostanke poselitve. Po Meliku (1959) so bile
pomemben razlog zanjo velike količine bobrovca v kraški rdeči prsti, ki je lahko dosegljiv.
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Celotno dvajseto stoletje pa je zaznamovalo močno izseljevanje in upad prebivalstva.
Mlinarstvo in žagarstvo sta bili v Suhi krajini pomembni gospodarski dejavnosti. Ob koncu
19. in začetku 20. stoletja je ob zgornji Krki delovalo 24 mlinov in 14 žag. Hitro opuščanje
obratov na vodni pogon se je začelo v šestdesetih letih. Do leta 1977 se je to število zmanjšalo
na 6 mlinov in 5 žag. Leta 1984 so delovali samo še štirje mlini in dve žagi, od teh le polovica
samo občasno ali za domače potrebe. 19. stoletje je bilo zaradi fužinarstva v zgornji krški
dolini (od Zagradca do Dvora) čas gospodarskega razcveta in s tem naraščanje prebivalstva.
Poleg fužinarstva in železarstva so bile razvite tudi nekatere druge panoge, na primer
žagarstvo, oglarstvo, strojarstvo in usnjarstvo. Po raznih ocenah je bilo takrat v teh obratih v
dolini Krke zaposlenih približno 2500 ljudi. To je pomenilo visoko gospodarsko razvitost in
dolino Krke bi takrat lahko označili za neagrarno pokrajino. Po propadu fužinarstva in
zgraditvi železnice mimo doline Krke pa je v začetku 20. stoletja prišlo do ponovne
preusmeritve v agrarno dejavnost. Po 2. svetovni vojni so bili ti kraji načrtno zapostavljeni
zaradi sodelovanja prebivalcev z domobranci. Ta ocena je bila pristranska, kajti zgodovinske
analize kažejo, da je bilo veliko ljudi na strani partizanskega narodnoosvobodilnega boja. Do
šestdesetih let, ko so bili v Žužemberku in Soteski zgrajeni prvi industrijski obrati, je
pokrajina nazadovala in ljudje so se močno odseljevali. Od leta 1961, ko je znašal delež
zaposlenih v industriji 5 %, se je število zaposlenih v tej dejavnosti stalno povečevalo. Večina
industrijskih delavcev ni našla zaposlitve doma, ampak v precej oddaljenih zaposlitvenih
središčih, predvsem v Ljubljani in Novem mestu. Leta 1976 je bilo vseh zaposlenih v Suhi
krajini 1743, od tega je bilo 1508 dnevnih migrantov, med njimi se jih je kar 452 vozilo v
Ljubljano (Slovenija-pokrajine in ljudje, 1999, str. 481-482). Edina industrijska obrata, ki sta
se razvila v občini Žužemberk, sta bila Iskra-tovarna keramičnih kondenzatorjev Žužemberk,
ustanovljena leta 1960 in lesnopredelovalno podjetje Novoles Dvor. Iz bivše tovarne Iskre, ki
je šla v stečaj, so se izoblikovala številna podjetja, ki se danes ukvarjajo s proizvodnjo
elektronske opreme. Podjetja so združena v obrtno-industrijski coni. Novoles pa se je iz
Dvora prestavil v Stražo.
Prometna infrastruktura v Suhi krajini ne sledi potrebam gospodarskega razvoja. Sedanji
razvoj prometne infrastrukture, ki je osredotočen na izgradnjo avtocestnega omrežja, krepi
gravitacijsko vlogo večjih urbanih središč in zapostavlja nekatera regionalna razvojna
središča, kar vpliva tudi na izseljevanje prebivalstva na širšem območju. Industrijska cona bi
zagotovo lahko imela še več podjetij in s tem več zaposlenih, če bi bil ta problem rešen. Tako
pa se je ravno v tem letu (2007) večje podjetje preselilo v industrijsko cono Trebnje, z
boljšimi in nemotenimi prometnimi povezavami.
Naselja v Suhi krajini so značilno situirana na valovitem terenu kar navadno povzroči
nepravilno tlorisno mrežo komunikacij. Razporejena so gručasto, deloma nepravilno obcestno
(vzporedno s komunikacijo) ali ob komunikacijskih vozlih. Domačije so oblikovane v gručah,
torej so neenakomerno razporejene in navadno brez notranje hierarhije. Zahodni del Suhe
krajine do Hinj in Dvora v občini Žužemberk spada v območje razpršene gradnje, vezane na
homogene vzorce poselitve.
Suho krajino še vedno lahko opredelimo kot kmetijsko pokrajino. Ne zato, ker bi bilo tu
kmetijstvo glavna gospodarska panoga, pač pa zato, ker se še vedno večina prebivalcev
ukvarja tudi s kmetijstvom. Vsaj tri četrtine gospodinjstev v Suhi krajini ima kmečko
gospodarstvo. Vendarle je med njimi le okoli 15 % čistih kmečkih gospodinjstev, v polovici
gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom pa imajo vsi člani gospodinjstva dohodke iz
nekmetijstva. Če pogledamo starostno sestavo članov aktivnih kmečkih gospodarstev,
ugotovimo, da jih je več kot polovica starejših od 60 let. Iz tega sledi, da praktično nihče, z
izjemo posameznih ostarelih gospodinjstev, ne živi samo od kmetijstva. Žal je zunaj
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kmetijstva premalo delovnih mest, zato veliko prebivalcev dnevno migrira v zaposlitvena
središča, ki so od Suhe krajine precej oddaljena (Slovenija-pokrajine in ljudje, str. 481).
Kmetijske površine se pojavljajo, kjer so ugodni izravnani predeli z globokimi prstmi, to so
predvsem kraška polja in dna vrtač. Plitvejše prsti na kamnitejšem, strmejšem in reliefno bolj
razgibanem območju pa so uporabljene za travnike in pašnike. Na območju Suhe krajine
prevladujejo nekvalitetna, kamnita kmetijska zemljišča. Velik problem je tudi pomanjkanje
vode. Spremembe v rabi zemljišč so posledica socialne preslojitve lastnikov zaradi zaposlitve
v nekmečkih poklicih. Območje obdelave zemlje se zaradi tega krči, zlasti na bolj oddaljenih
parcelah. Značilen pojav na tem območju je socialni prelog, kar pomeni začasna prekinitev
kmetijske proizvodnje zaradi socialne preobrazbe lastnika. Vendar pa v zadnjih letih na
nekaterih območjih prihaja do intenzifikacije kmetijstva. Vzroka sta dva, in sicer je del
prebivalstva zaradi gospodarske krize izgubil delovna mesta v industriji in začel ponovno
obdelovati zemljo. Drugi razlog pa je poseg države, ki je financirala agromelioracije –
trebljenje kamnov (Antolič, 2003, str. 12) na eni strani ter subvencije za kmetijsko dejavnost
iz evropskih skladov.
Preslojevanje prebivalstva, sprememba načina življenja in izseljevanje so močno vplivali na
podobo pokrajine, kar je vidno predvsem v zaraščanju njiv, travnikov in pašnikov. Za južni
del Suhe krajine so značilna na eni strani zapuščena gospodarska in bivalna poslopja, na drugi
strani pa novogradnje v obliki mestnega tipa hiš. Kar pomeni, da je prisotna težnja po
približevanju standardu mestnega načina življenja. Mestno prebivalstvo obnavlja zapuščene
hiše, iz katerih nastajajo vikendi ali gradi nove objekte. Vikendi sicer deloma oživljajo
pokrajino, vendar pa ne izrabe zemljišč, razen redkih vinogradov in zemljišč (Antolič, 2003,
str. 4).
Osnovne geografske značilnosti celotne Suhe krajine v največji meri določajo kraške
značilnosti, vodno oskrbo pa njena kraška hidrografija (Plut, 1986).
Zaradi kraškosti so se v Suhi krajini lahko oskrbovali samo z vodo iz kapnic. Teh je bilo celo
več kot hiš. Tudi naselja na terasah ob zgornji Krki so zaradi težkega dostopa do reke
uporabljala vodo iz kapnic (Slovenija: pokrajine in ljudje,1999, str. 476).
Danes je 12 % prebivalstva oziroma 1086 brez javnega vodovodnega omrežja, od tega 20 %
samo v občini Žužemberk. Gre za naselja, ki ležijo na levem bregu Krke, to so Ajdovska
planota in naselji Reber ter Zalisec. Tudi ostalih 67 % prebivalstva Suhe krajine, ki se
oskrbuje iz vodnega vira Globočec ni dosti na boljšem, saj so odvisni od neoporečnosti tega
kraškega izvira, ki brez predhodne obdelave ni piten (Popis prebivalstva in gospodinjstev
2002, JKPG in JKPNM, 2007).
V Suhi krajini pred letom 1994 ni bilo občinskega središča, čeprav je pokrajina merila
približno toliko kot povprečna občina. Suha krajina je ostajala na robu štirih velikih občin
(Slovenija-pokrajine in ljudje, 1999 str. 472).
Suha krajina danes pripada šestim občinam, in sicer občini Žužemberk, Mirna Peč, Kočevje,
Dobrepolje, Ivančna gorica ter Trebnje. Suha krajina kot pokrajina nima enega oskrbnega
centra, oziroma ga ima, če štejemo Žužemberk kot oskrbni center za celo Suho krajino in ne
le kot občino. Žužemberk je središče druge stopnje po Vrišerju, ki ima poleg osnovnih
storitev še pošto, bančno poslovalnico in zdravstveni dom ter trgovino z malo širšo ponudbo
blaga. Njegove storitve pa ne zadostujejo današnjim potrebam prebivalcev.
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3. OSKRBA S PITNO VODO V SUHI KRAJINI
3.1. TRADICIONALNA OSKRBA Z VODO V SUHI KRAJINI
Suha krajina ima skromne vodne vire. Omejeni so na zelo redke in razmeroma šibke izvire.
Zaradi tega in oddaljenosti od naselij so v preteklosti služili le kot pomožni vir vode. Nekateri
so se uporabljali le za napajanje živine. Ohranjena so številna krajevna imena, ki ponazarjajo
vodne razmere tega območja (Studenci, Beč, Luža, Kal). Luže ali mlake so umetne tvorbe, ki
so bile namenjene napajanju živine. Urejene so bile večinoma ob poteh, tako da so ilovnato
podlago poglobili in utrdili. Voda je v teh globelih zastajala ob padavinah ter se hkrati stekala
s poti. V letih po vojni, ko so pašo počasi začeli opuščati in ko so naselja počasi začela
dobivati vodo iz vodovoda, so kali presušili in opustili (Zupančič, 1988).
Fotografija 4: Kal v Starem Logu (Pekolj, 2007)

Zaradi pomanjkanja tekoče in talne vode so prebivalci Suhe krajine morali prestrezati
padavinsko vodo s streh ter jo zbirati v kapnicah. Kapnic (tako imenovanih šternah) je bilo
nekoč v Suhi krajini celo več kot hiš (Radinja, 1984). Oskrbovanje iz rek in potokov je bilo
omejeno na sušna obdobja, ko so domači bližnji viri presahnili in je bilo treba vodo za
najosnovnejše potrebe dovažati.
Kapnice so zbiralniki padavinske vode, ki so zaradi neenakomerne razporeditve padavin
zbirali deževnico in snežnico. Padavinska voda se je nabirala na strehah in po žlebovih
odtekala v kapnice. Od tam so jo zajemali z vedri in črpali s posebnimi črpalkami. Tako so
strehe, ki danes predstavljajo zaščito pred zunanjimi vremenskimi vplivi, bile nastrezne
površine. Zato so bile potrebne velike strešne površine in tudi večje število le teh. Pri vsem
tem je morala postavitev stavb omogočati zbiranje vode v kapnice. Včasih, ko so bile strehe
še slamnate, jih je bilo potrebno redno vzdrževati, da je voda lahko nemoteno dotekala v
zbiralnike, sicer bi lahko prišlo do zamakanja in izgub ter onesnaženja dragocene vode.
Makadamske poti, dim kurjave in vonj po hlevu so ogrožali pitno vodo. Žlebovi so bili na
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začetku še leseni, kasneje so jih zamenjali pločevinasti. Vodo so navadno črpali iz kapnic s
črpalkami na vzvod (fotografija 5).
Fotografija 5: Kapnica na vzvod v okolici Brezove Rebri (Pekolj, 2007)

Črpalk na vzvod se je do danes ohranilo zelo malo, saj so jih kasneje nadomestile ročne
črpalke, kasneje električne. Le-te so pomenile začetek vodovodne napeljave (Zupančič, 2003).
Na črpanje vode iz Krke, edinega površinskega vodotoka, so se prebivalci opirali le v manjši
meri, saj je dostop do Krke težak, sama poselitev pa prevladuje po terasah (Radinja, 1984).
Kapnice so bile sprva lesene. Teh se je do danes ohranilo zelo malo. Kasneje so jih začeli
graditi iz betona in kamna. Prvotne lesene in kamnite so imele lesen obroč, ki je preprečeval
kalnost vode in prispeval k trdnosti konstrukcije, vododržna plast pa je bila iz ilovice
(Zupančič, 2003). Gradnja kapnice je pomenila zelo velik projekt, tako finančni kot gradbeni.
Prvo so morali izkopati jamo, ki je morala biti precej globlja in širša kot sama prostornina za
vodo. Kamnita tla so zahtevala velike napore in veliko časa za razbijanje. Prvo so zatesnili z
debelo plastjo ilovice dno in obod, nato pa so postavili leseno ali kamnito nosilno
konstrukcijo. Obtesano hrastovo bruno so vezali v ogliščih, zaradi česar so bile lesene kapnice
večinoma štirikotnega, redkeje šestkotnega tlorisa. Prostor med bruni in izkopanim robom so
zatesnjevali z debelo plastjo teptane ilovice in tako ustvarili vododržno plast. Zaradi lažjega
zajemanja vode in varnosti pa je obod kapnice bil zgrajen kak meter na površino.
Vse tja do 19. stoletja so prevladovale lesene kapnice, katere so kasneje zamenjale kamnite.
Kamnite so bile ponavadi večje, voda v njih bolj čista, predvsem pa so bile trajnejše. Tudi tu
je bila vododržna plast ilovica. Navadno so bile zgrajene iz plastovitega apnenca, zaradi česar
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je bila voda kakovostnejša, saj je bil prisoten proces korozije. Navadno so bile okroglega
tlorisa ter v obliki steklenice, soda ali pokončnega valja, kar je predstavljalo veliko tehnično
in gradbeno zahtevnost. Uporabljali so klesane kamne, ki so jih polagali tako da so oblikovali
lok in v krogu gradili kamniti oklep kvišku. Sodaste oblike so najpogostejše. Na območju
kočevarskih vasi je bila pogosta gradnja kapnic v obliki steklenice. Kapnice v obliki valja pa
so zahtevale največje gradbene in tehnične spretnosti, saj stene niso bile nikjer izbočene, saj
so trdnost zagotavljali veliki, masivni in primerno oblikovani kamniti bloki, težki tudi več kot
300 kg. Take kapnice so imele prostornino nad 50 m3 in so tako zagotavljale nemoteno oskrbo
z vodo (Zupančič, 2003).
Uporaba betona pri izgradnji kapnic je prišla v veljavo po prvi svetovni vojni. To je bilo tudi
obdobje, ko se je poraba vode na splošno povečala, saj je začela prevladovati hlevska vzreja
živali. V tem času so nastale številne nove kapnice. Zupančič pravi, da je njihova številna
gradnja nemara zavrla razvoj vodovodnega omrežja (Zupančič, 2003).
Gradnja je bila z uporabo betona poenostavljena in cenejša. Že obstoječim kapnicam so
prenovili obod in največkrat tudi dno in si s tem zagotovili kakovostnejšo vodo. Povsem nove
betonske kapnice so zgradili kasneje v naseljih, kjer niso dobili vodovodne napeljave. Le- te
so imele sedaj štirikotni tloris.
V Suhi krajini je imela vsaka hiša najmanj eno kapnico. Kjer so bile potrebe večje zaradi
velikosti kmetije in števila glav živine, so imele tudi po več kapnic. Zupančič je naredil
raziskavo za celotno Zahodno Suho krajino sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja in
ugotovil, da jih je bilo v vseh krajih več kot pa hiš. Gradenc (31 hiš, 42 kapnic), Malo Lipje
(15 hiš, 24 kapnic), Lopata (25 hiš, 37 kapnic), Velika Ilova gora (23 hiš, 33 kapnic), Visejec
(35 hiš, 47 kapnic), Ratje (34 hiš, 40 kapnic), Veliki Korinj (13 hiš, 19 kapnic) (Zupančič,
2003). Z zagotovostjo bi to lahko privzeli tudi za Vzhodno Suho krajino, saj je bilo
vodovodno omrežje zgrajeno šele sredi osemdesetih, medtem ko je poraba vode narastla že
veliko prej z intenzifikacijo kmetijstva ter modernizacijo družbe nasploh (Zupančič1988).
V nekaterih krajih so sredi vasi zgradili tako imenovane vaške šterne, s katerih se je
oskrbovalo več hiš, kasneje s tako imenovanim vaškim vodovodom. V Zahodni Suhi krajini v
krajih Plešivica, Žvirče, Tisovec, v Vzhodni Suhi krajini Sela pri Šumberku, Knežja vas,
Dobrnič itd. Lahko so služile za osnovno, dodatno ali pa rezervno oskrbo vodo ob sušah. Pri
gradnji je sodelovala cela vaška skupnost.
Pomembno vlogo pri napajanju kapnic imajo primerne urejene strešne površine, žlebovi,
čistilni filtri ter naprave za črpanje vode. Prvotno so bile strehe povečini krite s slamo. Te so
še posebno v topli polovici leta zaradi izhlapevanja in vpijanja vode omogočale majhno
izcednost, zato so morale biti redno vzdrževane. Opečnate strehe so se obnesle mnogo bolje.
Manjše izgube vode so kasneje predstavljali zamenjani leseni žlebovi s pločevinastimi. V
preteklosti seveda niso uporabljali nikakršnih čistilnih filtrov, temveč le pregrade, ki so
zadrževale listje ter druge večje smeti. Čistilni filtri so se uveljavili sčasoma z električnimi
črpalkami za vodo.
Kapnice so nekaj stoletij predstavljale nenadomestljiv vir vode prebivalcem Suhe krajine.
Z napeljavo vodovodnega omrežja in modernizacijo pa so mnoge izgubile svojo prvotno
funkcijo. Nekatere so zasuli ali pa jih uporabili za bližnje odlaganje smeti. Tehnološki
napredek je dajal vtis vse večje neodvisnosti od narave in obenem dovolil pozabiti na delo
preteklih generacij (Zupančič, 2003). Vendar še danes predstavljajo uporaben osnovni ali pa
dodatni vir vode. Zato bi bilo nujno zaščititi že obstoječe kapnice.
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Mnogim prebivalcem na tem območju še danes predstavljajo edini vir oskrbe z vodo. V
občini Žužemberk je kar 11 naselij oziroma 666 prebivalcev (Boršt pri Dvoru, Brezova Reber
pri Dvoru, Doljni Ajdovec, Gornji Ajdovec, Mali Lipovec, Podlipa, Reber, Sela pri Ajdovcu,
Srednji Lipovec, Veliki Lipovec, Vinkov vrh in Zalisec), ki se v celoti oskrbuje z vodo iz
kapnic. Tu je še osem naselij s 300 prebivalci (Zgornji Cvibelj, Sevnica-Šmihel, TrznoKlečet, Jožman-Drašča vas, Žvengloc-Veliko Lipje, Cegelnica-Stavča vas, Skopice-Mali
Lipovec, Stara gora-Doljni Kot), ki se delno oskrbujejo. Tako je skupno kar 966 prebivalcev
ali 21 % prebivalcev občine Žužemberk (Javno komunalno podjetje Novo mesto, 2007).

3.2. GRADNJA SUHOKRAJINSKEGA VODOVODA
Zaradi kraške brezvodonosti, splošne nerazvitosti celotne Suhe krajine ter njene medvojne
dediščine, so povojni že od vsega začetka v Suhi krajini širše zasnovali vodno oskrbo. In sicer
s tako imenovanim regionalnim vodovodom, ki naj bi zajel celotno Suho krajine ne glede na
takratne občinske meje (Radinja, 1986).
Za gradnjo suhokrajinskega vodovoda se je zavzemal znani ljudski župnik Alojz Zupanc, ki je
župnikoval v Šmihelu pri Žužemberku in je bil kasneje član sveta Dravske banovine. Načrt je
pri Higienskem zavodu Ljubljana leta 1928 naročila takratna Dravska banovina, ki je leta
1936 dobila iz Beograda za začetek gradnje namenska sredstva v dveh obrokih, skupaj štiri
milijone takratnih dinarjev. Ban dr. Marko Natlačen pa je ta denar preusmeril na Gorenjsko za
gradnjo vodovoda v rojstnem kraju takratnega ministra dr. Mihe Kreka (Senica, 2003).
Zajetje za vodovod Suha krajina so začeli graditi marca v letu 1938 v Globočcu. Od tod so do
začetka druge svetovne vojne potegnili vodovod v Ambrus, nekaj let po drugi svetovni vojni
pa so gradnjo nadaljevali in jo v letih od 1955 do 1957 po izgradnji rezervoarja nad Višnjami
potegnili v naselji Žvirče in Prevole na območje krajevne skupnosti Hinje. Z gradnjo so
potem prekinili vse do leta 1975, ko je z gradnjo nadaljevala Mladinska delovna akcija Suha
krajina. Ta akcija je potekala v celotni Suhi krajini, kjer je takrat živelo 14 151 prebivalcev.
Za predvidena dela Mladinskih delovnih akcij Suhe krajine (v nadaljevanju MDA Suha
krajina) so se z vodstvom Republiške konference Zveze socialistične mladine Slovenije
(ZSMS) dogovorila vodstva takratnih občin Novo mesto, Trebnje, Kočevje in Grosuplje
(Senica, 2003).
Začetki mladinskih delovnih akcij segajo v čas NOB, ko je šlo za mobilizacijo vseh sil na
osvobojenem ozemlju za pomoč civilnemu prebivalstvu in partizanom. MDA so v Suhi
krajini potekale vse od leta 1975 in trajale do 1990. Prvi dve leti je bila MDA Suha krajina
republiškega pomena, od leta 1977 pa zveznega. (Malnar, 1997). MDA so ob sodelovanju
krajanov opravili pomembna dela pri izgradnji vodovodnega in telefonskega omrežja, cest ter
elektrifikaciji.
Žužemberk je imel vodovod že pred drugo svetovno vojno (1937). Slonel je na kraškem
izviru ob Krki (Žulbjanov studenec), ki je danes oporečen. Nadomestil ga je vodovod, ki je
povezan s severno vejo suhokrajinskega vodovoda (Radinja, 1986).
V Žužemberku so začeli graditi vodovod brigadirji MDB Suha krajina leta 1960, ki jo je
skupaj s kolegi študenti iz Suhe krajine organiziral takratni študent Jožef Škufca iz Malega
Lipja. Brigado so poimenovali po Suhokrajinčanu junaku NOB Jožetu Slaku-Silvu. Gradnja
je potekala poleti 1960 in 1961. Poleg študentov iz Žužemberka in okolice so se v brigado
vključili tudi člani Študentskega kluba okraja Novo mesto, študenti in srednješolci iz Celja in
Maribora ter srednješolci iz Suhe krajine, Novega mesta in Bele krajine. Občasno so se akcij
udeležili tudi arabski in afriški študentje, celo iz Indonezije, ki so se šolali v Ljubljani. Začeli
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so z izkopom zajetja na levem bregu Krke v Žužemberku na Loki pod Mlakarjem, nato pa
nadaljevali z izkopom jarka za primarni cevovod od zajetja do pretočnega rezervoarja nad
Zdravstvenim domom. Izkop je bil zelo zahteven, saj je v glavnem potekal po kamnitem
terenu. Voda je pritekla k nekaterim uporabnikom v prvi polovici leta 1961. Do leta 1963 je
nato gradnja zastala. Potem so tega leta povezali levi breg in desni (h Globokarju) do
Urbančiča, od tam pa je gradnja zopet zastala do leta 1967. Takrat so krajani potegnili
cevovod od Urbančiča proti Budganji vasi in od Urbančiča do konca Stranske vasi, leta 1968
pa od Globokarja proti Stavči vasi.
Na območju Suhe krajine je bil v sedemdesetih letih zgrajen vodovod na odsekih GlobočecDrašča vas-Klečet-Šmihel pri Žužemberku, Bakrc-Višnje, Ratje-Prevole, Pleš-Lopata-Sela pri
Hinjah-Vrh pri Hinjah, nekaj krajših odsekov v Žužemberku ter Dolenji Kot (Arhiv občine
Žužemberk). V letih 1970 on 1971 je bil zgrajen vodovod med Žužemberkom Sadinjo vasjo
in Dvorom. Leta 1973 pa so povezali še Sadinjo vas in Stavčo vas, Jamo, Gornji on Dolnji
Kot (Senica, 2003).
Pri tako razširjenem vodovodnem omrežju je med sušo v zajetju v Žužemberku že
primanjkovalo vode. Ob vodni ujmi 13. in 15. septembra pa se je pokazalo, da zajetje ni varno
pred onesnaženjem. Takrat so morala vsa gospodinjstva vodo prekuhavati. V tistem času sta
podjetje Vodovod Novo mesto in KS Žužemberk načrtovala izgradnjo zajetja nad Križi.
Pred tem bi še opravili vrtine in raziskave. Istočasno pa je že prišlo do odločitve, da se zgradi
dodaten rezervoar pri že obstoječem zajetju Globočec, kjer je bila neizkoriščena velika
zmogljivost vode. Podjetje Vodovod Grosuplje in podjetje Vodovod Novo mesto sta se
dogovorili, da lahko Vodovod Novo mesto poleg že obstoječega rezervoarja z zajetjem
zgradi še dodaten rezervoar v Žužemberku, , ki bi nadomestil obstoječega za zajetje pod
Mlakarjem v Žužemberku. Trasa naj bi potekala iz Globočca skozi naselje Dečja vas, Draščo
vas skozi Klečet, Šmihel, Dešečo vas in Budganjo vas. Nato so leta 1978 imeli sestanek v
Dečji vasi z lastniki zemljišč iz KS Zagradec, da so se dogovorili za odkup le-teh in izgradnjo
rezervoarja in traso cevovoda. Gradnja rezervoarja za zajetje in izkopna dela so stekla
spomladi leta 1978 (Senica, 2003).
V teh letih je bil zgrajen tudi vodovod Kompolje-Struge in pa Lazina-Stari Log- Smuka. Ter
na levem bregu Krke Laze-Sela-Drska-Zagorica-Dobrava. Zgrajen je bil vodovod do
Podbukovja in Vrbovca, rezervoar v Dobrniču (Malnar, 1997).
V osemdesetih letih so bili zgrajeni na območju današnje občine Žužemberk odseki Dešeča
vas- Bugdanja vas, Visejec-Plešivica-Gradenc-Malo Lipje-Veliko Lipje. Vodovod v Laščah,
Podgozdu, Jami pri Dvoru, Stranska vas, Trebča vas, Mačkin hrib.
Vodovod je prišel tudi v naselja Suhe krajine, ki leži na območju občine Trebnje. Med leti
1982-1988 na območje Sela pri Šumberku in med leti 1978-1986 na območje Dobrniča (JKP
Trebnje, 2007)
V devetdesetih so povezali še Gradenško goro z Laščami, Dvor in Gorenji Kot ter Dvor in Sv.
Anton, Brod in Mačkovec pri Dvoru. V teh letih je bila organizirana sanacija divjih
odlagališč, pri čemer so sodelovali prebivalci iz Dvora, Žužemberka, Šmihela, Gasilci iz
Žužemberka. Sanirali so devet črnih odlagališč v površini 3600 m2 in s tem odstranili 70 m3
smeti.
Po letu 2000 pa so dobili še vodovod naselja Dolnji in Gornji Križ, Vrh pri Križu ter Vrhovo.
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3.3. SODOBNA VODOOSKRBA V SUHI KRAJINI
Pri obravnavi obstoječe vodooskrbe bodo zajeta naselja, ki se oskrbujejo iz vodnega vira
Globočec in Gornji Križ ter vodnega vira Radanja vas. Pri tem bodo izpuščena naselja občin
Mirna Peč in Kočevje, ki sicer pripadajo Suhi krajini.
.
Na območju Suhe krajine upravljajo z vodo Komunalno podjetje Trebnje, Javno komunalno
podjetje Novo mesto ter Javno komunalno podjetje Grosuplje.
Suhokrajinski del občine Trebnje in njegovo vodovodno omrežje ima v upravljanju
Komunalno podjetje Trebnje.
Javno komunalno podjetje Grosuplje (v nadaljevanju JKPG) ima v upravljanju suhokrajinski
del občine Ivančna gorica. Tu se nahaja tudi izvir Globočec, ki poleg Ivančne gorice oskrbuje
tudi občino Žužemberk. Tako ima JKPG v upravljanju vse skupne naprave vodovoda
Globočec kot so zajetje, čistilna naprava, črpališče, 2 vodohrana in okoli 7 km vodovodnega
omrežja (okoli 5,7 km v občini Žužemberk ostalo pa v občini Ivančna gorica). Javno
komunalno podjetje Novo mesto (v nadaljevanju JKPNM) sicer upravlja z vodno oskrbo
občine Žužemberk, vendar posredno preko JKPG, saj praktično vodo kupuje od JKPG in jo
prodaja občini Žužemberk, ki jo ima v upravljanju. JKPNM upravlja tudi z vodooskrbo
občine Mirna Peč. Vendar je tudi tu v podobnem položaju, saj so naselja, ki ležijo v
suhokrajinskem delu občine Mirne Peč (Gorenji, Srednji in Dolenji Golobinjek), oskrbovane
iz vodovodnega omrežja iz vrtine iz Radanje vasi. Tako sta vodovod občine Žužemberk in
vodovod suhokrajinskega dela občine Mirna Peč v območju zunanjega vodovoda, saj izhaja iz
sosednjega Javno komunalnega podjetja.

3.3.1. Občina Trebnje
V delu Suhe krajine, ki pripada občini Trebnje prebiva 1789 prebivalcev v 38 naseljih
(preglednica 2) (Popis prebivalstva, 2002).
Vodovodno omrežje, ki oskrbuje ta naselja, se deli na primarno in sekundarno. Primarno
vodovodno omrežje povezuje naselja:
- Gombišče – Dolenji Podšumberk v skupni dolžini 2300 m
- Dolenji Podšumberk – Sela pri Šumberku v skupni dolžini 1870 m
- Dolenji Podšumberk – Log v skupni dolžini 1165 m
- Log – Replje v skupni dolžini 1014 m
- Korenitka – Knežja vas v skupni dolžini 2127 m
- Knežja vas – Dobrnič v skupni dolžini 3754 m
- Dobrnič – Dobrava v skupni dolžini 2030 m
- Dobrnič – Vrbovec v skupni dolžini 3730 m
- Dobrnič – Vavpča vas v skupni dolžini 1540 m
- Luža – Krušni vrh v skupni dolžini 2005 m
Sekundarno vodovodno omrežje pa povezuje naselja:
- Krušni vrh – Korenitka v skupni dolžini 785 m
- Gorenje Selce – Dolenje Kamenje v skupni dolžini 2540 m
- Replje – Vrtače v skupni dolžini 1054 m
- Replje – Volčja jama v skupni dolžini 928 m
- Log – Arčelca v skupni dolžini 523 m
Vsa naselja v občini Trebnje, ki pripadajo Suhi krajini se oskrbujejo iz vodovodnega sistema
Temenica. Gre za zajetji pri Radanji vasi z vrtinama VR-2/89 in RV-3/93.
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Vrtina VR-2/89 je izvrtana pod cesto Temenica-Litija, 70 metrov zahodno od Temenice in
približno 300 metrov zahodno od Radanje vasi, na parceli št.: 971/6, k.o.o. Sobrače.
V avgustu leta 1991 je bilo na tej vrtini izdelano črpališče. Iz vrtine je bilo črpanih 46 l/sek
podzemne vode. Tako se vse od leta 1992 celotna občina Trebnje oskrbuje iz tega črpališča.
Vse do takrat pa so se oskrbovali iz izvira pri Šentpavlu, z izdatnostjo 32 l/sek, vendar se je
ob deževju voda močno kalila. Danes služi kot rezervni vir. Pred uporabo bi morala biti voda
obdelana, za kar pa ni ustreznih naprav.
Vrtina RV-3/93 je izvrtana približno 25 metrov severno od vrtine RV-2/89, na parceli št.:
971/6, k.o. Sobrače. Črpalni poskus je bil izveden v februarju leta 2000, to je v času srednjega
do nizkega vodnega stanja. V tem času je bilo črpanih 30 l/sek podzemne vode. Iz vrtine RV3/93 črpajo od leta 2000 od 37 do 42 l/sek podzemne vode. V času dolgotrajne suše gladina
vode nekoliko pade, tako da so vgradili v vrtino črpalko večje zmogljivosti v večjo globino.
Za oskrbo z vodo se v glavnem črpa iz vrtine RV-3/93.
Fotografija 6: Črpališče Radanja vas (Pekolj, 2007)

Načrpani podzemni vodi se dodaja CO2 , saj je voda trda (22 nemških stopinj), da se izloča
vodni kamen, ki bi se sicer nabiral na vodovodnih ceveh.
Okoli 20 % vseh cevi iz katerih je zgrajeno vodovodno omrežje, je iz zdravstveno neustreznih
azbest cementnih vodovodnih cevi. Ostalo vodovodno omrežje pa je grajeno iz alkaten cevi.
Omrežje je staro okoli 30 let. V času gradnje vodovodnega omrežja so bili slabi materiali
vodovodnih cevi. Zaradi specifičnosti kraškega terena so na tem območju značilne velike
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vodovodne okvare. Le-te je težko odkrivati, saj voda iz poškodovanih cevi odteka in ponika v
prepustna kraška tla, na površini terena pa ni videti nobenih okvar. Izgube vode na tem
območju so od 30 %- 40 % (preglednica 5), kar povzroča velike obratovalne in vzdrževalne
stroške ter veliko porabo električne energije.
Na severni strani iz trebanjske občine sega v občino Mirna Peč, ki ravno tako leži na območju
Suhe krajine, tako imenovani dobrniški vodovod, ki oskrbuje Jordankal, Gornji Globodol,
Doljni Globodol s skupno okoli 130 prebivalcev. V te kraje je vodovodno omrežje prišlo leta
1975.
Preglednica 2: Letna poraba vode po naseljih za leto 2006 (naselja v suhokrajinskem delu občine
Trebnje) (JKP Trebnje, 2007)
NASELJE
Arčelca
Artmanja vas
Dečja vas
Dobrava
Dobrnič
Grmada
Gorenja vas
Korita
Lokve
Podlisec
Preska
Repče
Reva
Stranje
Šahovec
Vavpča vas
Vrbovec
Zagorica
Železno
Dol.Kamenje
Dol.Selce
Gor.Kamenje
Gor.Selce
Knežja vas
Krušni vrh
Luža
Občine
Roženpelj
Babna Gora
Dol.Podšumberk
Gor.Podšumberk
Log
Orlaka
Sela pri Šumberku
Volčja jama
Vrtače
Vrhtrebnje
Zavrh

ŠTEVILO
PREBIVALCEV
15
29
89
80
80
30
19
83
20
27
81
80
15
19
59
48
107
61
56
18
57
45
68
69
23
61
31
49
19
28
20
16
41
119
15
21
86
5

PORABA VODE
(m3/leto)
1386
1445
5831
3139
5819
1221
1307
2810
1414
2005
4505
3170
435
2218
2878
3398
5820
2606
2380
867
2617
2256
2505
4749
1797
4277
2575
2061
891
1043
723
1501
3675
586
610
5907
213
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3.3.2. Občina Žužemberk
V občini Žužemberk, ki v celoti pripada Suhi krajini je 4698 prebivalcev (Interno gradivo
občine Žužemberk, 2007). Za skoraj vso prebivalstvo se oskrba s pitno vodo zagotavlja z
medobčinskega vodnega vira Globočec, ki se nahaja v občini Ivančna gorica in vrtine v
Gornjem Križu.
Iz vrtine v Gornjem Križu se oskrbujejo štiri naselja, in sicer Gornji Križ, Dolnji Križ, Vrhovo
in Vrh pri Križu, kar predstavlja 149 prebivalcev (Popis prebivalstva, 2002, JKP NM).
V letu 1994 je bila v neposredni bližini zaselka Zgornji Križ izvrtana vrtina ZK-1/94. Na
vrtini je bil po končanem vrtanju izveden test izdatnosti in odvzeti so bili vzorci za sanitarne
in kemične analize. Ugotovljeno je bilo, da se da črpati do 5 l/s.
Fotografija 7: Črpališče Gornji Križ (Pekolj, 2007)
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Fotografija 8: Izvir Globočec (Pekolj, 2007)

Iz izvira Globočec se oskrbuje 3586 prebivalcev (JKPG, JKPNM, 2006).
Brez primerne vodooskrbe oziroma brez vodovodne napeljave v celoti pa je 11 naselij, in
sicer Reber, Zalisec, celotna Ajdovska planota z naselji Podlipa, Doljni Ajdovec, Gornji
Ajdovec, Brezova Reber, Mali Lipovec, Srednji Lipovec, Veliki Lipovec, Boršt, Sela pri
Ajdovcu in Vinkov Vrh, kar predstavlja 663 prebivalcev. Tu je še osem naselij, kjer imajo
vodovodno napeljavo samo deli naselij, in sicer Zgornji Cvibelj (Žužemberk), Sevnica
(Šmihel), Trzno (Klečet), Jožman (Drašča vas), Žvenglovc (Veliko Lipje), Cegelnica (Stavča
vas), Skopice (Mali Lipovec) in Stara gora (Doljni Kot) s skupaj 300 prebivalci.
Torej skupno kar 963 prebivalcev nima primerne vodooskrbe in je vezano na uporabo kapnic.
Grafikon 1: Delež prebivalstva glede na oskrbo z vodo v občini Žužemberk (JKPNM, 2007)

Delež prebivalstva glede na oskrbo z vodo v občini
Žužemberk
14%

6%

3%

Vodni vir
Globočec
Vrtina Gornji
Križ
Naselja brez
vodovoda

77%

Deli naselij
brez vodovoda
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Skupno je na območju občine Žužemberk okoli 57 220 m vodovodnega omrežja, od tega
okoli 30 000 m iz zdravstveno neustreznih azbest cementnih cevi, nekateri deli pa so stari
preko 50 let, močno dotrajani in kot taki neustrezni za zagotavljanje nemotene oskrbe.
Medobčinski vodooskrbni sistem Globočec je razdeljen v dve višinski coni, nizko in visoko
cono. Nizka cona poteka iz vodohrana Globočec, preko vodohrana Stranska vas do črpališča
Cvibelj nad Žužemberkom. Od tu se voda prečrpava v vodohran Zafara ter naprej vodi do
vodohrana Dvor. Tako oskrbuje naselja vzdolž doline reke Krke, ki se razprostirajo do
nadmorske višine 300 metrov. Visoka cona pa poteka od črpališča Globočec po ločenem
cevovodu do črpališča v Višnjah, kjer se ponovno prečrpava. Visoka cona oskrbuje naselja v
južnem predelu občine Žužemberk (naselja Višnje, Plešivica, Malo in Veliko Lipje, Žvirče,
Hinje, Prevole, Ratje in Lopata) na nadmorski višini med 300 in 530 metri. Ker je območje
reliefno zelo razgibano, je potrebno vodo prečrpavati za višinsko razliko 320 metrov.
Vodovodno omrežje, ki je ponekod staro tudi več kot petdeset let in je v veliki meri še iz
azbestcementnih cevi, je močno dotrajano, kar povzroča okoli 30-40 % vodne izgube in
visoke obratovalne stroške vodovodnega sistema.
Preko vodovodnega omrežja občine Žužemberk se s pitno vodo oskrbujejo tudi naselje
Smuka, ki se nahaja v občini Kočevje in pokrajinski enoti Suha krajina ter Valična vas in
Rebrce, ki se nahajata v občini Ivančna gorica.
Preglednica 3: Letna poraba vode po naseljih za leto 2006 (naselja v občini Žužemberk) (JKP
NM, 2007)
NASELJE
Boršt pri Dvoru
Brezova Reber pri Dvoru
Budganja vas
Dešeča vas
Doljni Ajdovec
Doljni Kot
Doljni Križ
Drašča vas
Dvor
Gornji Ajdovec
Gornji Kot
Gornji Križ
Gradenc
Hinje
Hrib pri Hinjah
Jama pri Dvoru
Klečet
Klopce
Lašče
Lazina
Lopata
Mačkovec pri Dvoru
Mali Lipovec
Malo Lipje
Pleš
Plešivica
Podgozd
Podlipa
Poljane pri Žužemberku

ŠTEVILO
PREBIVALCEV

PORABA VODE
(m3/leto)
21 ni vodovoda
50 ni vodovoda
100
4922
87
2599
66 ni vodovoda
45
1566
22
16
90
3145
379
14969
39 ni vodovoda
49
2198
45
16
61
2557
80
2053
23
833
101
3385
136
5475
6
70
2227
27
9660
62
3445
107
4804
42 ni vodovoda
33
713
26
558
23
734
89
3018
45 ni vodovoda
27
631

DELI NASELIJ BREZ
VODOVODA

*Stara gora
* Jožman

*Trzno

*Skopice
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Prapreče
Prevole
Ratje
Reber
Sadinja vas pri Dvoru
Sela pri Ajdovcu
Sela pri Hinjah
Srednji Lipovec
Stavča vas
Šmihel pri Žužemberku
Trebča vas
Veliki Lipovec
Veliko Lipje
Vinkov vrh
Visejec
Vrh pri Hinjah
Vrh pri Križu
Vrhovo pri Žužemberku
Zafara
Zalisec
Žužemberk
Žvirče

79
99
51
110
164
11
47
80
110
113
89
111
48
41
105
52
54
28
39
47
1101
168

2919
2779
1706
ni vodovoda
7698
ni vodovoda
1469
ni vodovoda
3564 *Cegelnica
3724 *Sevnica
3411
ni vodovoda
732 *Žvenglovc
ni vodovoda
3055
1796
50
82
1778
ni vodovoda
42700 * Zgornji Cvibelj
4773

3.3.3. Občina Ivančna gorica
Vsa naselja, ki pripadajo suhokrajinskemu delu občine Ivančna gorica, se oskrbujejo z vodo iz
vodnega vira Globočec. Tu prebiva 2930 prebivalcev, od katerih jih 123 nima urejene javne
vodooskrbe (Mali in Veliki Korinj, Laze nad Krko).
Preglednica 4: Letna poraba vode po naseljih za leto 2006 (naselja v suhokrajinskem delu občine
Ivančna gorica) (JKPG, 2007)
NASELJE
Ambrus
Bakrc
Breg pri Zagradcu
Brezovi dol
Češnjice pri Zagradcu
Dečja vas pri Zagradcu
Fužina
Gabrovčec
Gabrovka pri Zagradcu
Gradiček
Grintovec
Kal
Kamni vrh
Kitni vrh
Krka
Krška vas
Kuželjevec
Mali Korinj
Male Lese

PORABA VODE
ŠT.PREBIVALCEV
(m3/leto)
261
9187
10
487
24
1400
157
5879
87
4811
93
2390
144
5632
170
9284
87
4425
25
1066
81
3423
107
3428
40
1594
75
1478
230
11882
133
6452
41
1296
49 ni vodovoda
40
1875
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Male Rebrce
Malo Globoko
Marinča vas
Podbukovje
Primča vas
Tolčane
Trebnja gorica
Valična vas
Veliki Korinj
Velike Lese
Veliko Globoko
Višnje
Zagradec
Znojile pri Krki

33
49
110
104
63
42
77
31
40 ni vodovoda
119
69
94
99
112

1637
2174
5366
5606
2483
1311
3175
1745
5512
2432
4702
5862
5241

Ozemlje Suhe krajine, ki je obravnavano z vidika današnjega stanja vodooskrbe, zajema 9417
prebivalcev. Od tega jih 1086 (grafikon 2) nima javne vodovodne napeljave in se oskrbujejo
izključno iz kapnic. Glavni del neurejene vodooskrbe pripada Ajdovski planoti in bližnji
okolici Žužemberka, kjer je brez vodovoda kar 963 prebivalcev, del pa odpade še na naselji
Mali in Veliki Korinj in Laze nad Krko (123 prebivalcev) (Popis prebivalstva, 2002, JKPNM
in JKPG,2007).
Grafikon 3: Delež prebivalstva glede na vir vodooskrbe v Suhi krajini (JKPNM, JKPG, JKP
Trebnje, 2007)

Delež prebivalstva glede na vir vodooskbe v Suhi
krajini

12%
19%

Globočec
Gornji Križ

2%

67%

Radanja vas
Brez vodovoda

Največji delež prebivalstva Suhe krajine oziroma 6393 se oskrbuje iz kraškega izvira
Globočec (grafikon 3), 1789 prebivalcev oziroma 19 % iz vodne vrtine v Radanji vasi ter 2 %
oziroma 149 prebivalcev iz vodne vrtine v Gornjem Križu.
V prilogi karta 7 prikazuje oskrbo z vodo v Suhi krajini glede na vodni vir in območja, ki so
brez javnega vodovodnega omrežja.
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Grafikon 2: Delež prebivalstva glede na javno oskrbo z vodo v Suhi krajini (JKPNM, JKPG, JKP
Trebnje, 2007)

Delež prebivalstva glede na javno oskrbo z vodo v
Suhi krajini

12%

Vodovod
Ni vodovoda

88%
Leta 1986 se je s problematiko vodooskrbe v Suhi krajini ukvarjal D. Radinja. Opisal je
takratno obstoječe stanje ter ugotovil, da so brez vodovoda še v celoti naselja Ajdovske
planote, Zalisec, Reber, Gornji in Doljni Križ, Vrhovo in Vrh pri Križu. Od takrat pa do danes
so vodovodno omrežje pridobila slednja 4 naselja. Ostala pa se še vedno v celoti oskrbujejo s
kapnicami, s tako imenovanimi hišnimi vodovodi. Hišni vodovodi so zasebni, praviloma
oskrbujejo le posamezne hiše oziroma gospodinjstva, ki se največkrat opirajo na kapnice in
vodnjake.
V splošnem bi lahko opredelili značilnosti območja, ki je brez vodovoda kot kraško, višje
ležeče območje, za katero je značilno deagrarizacija in upadanje prebivalstva. Gre za gručasta
in razložena naselja. Le dve naselji imata več kot sto prebivalcev.
Problematika omrežja ni povezana le z nizko gostoto prebivalstva, temveč še bolj z neugodno
naselbinsko strukturo, ki jo sestavlja večje število manjših naselij. Razdrobljena naselbinska
struktura se je razvila v bistveno drugačni pokrajini, ki je temeljila na ekstenzivnem,
samooskrbnemu kmetijstvu. Ravno ta naselbinska struktura pa je za sodobno infrastrukturo
zelo neugodna. Problem je v tem, da je naselbinska struktura kmečkih naselij popolnoma v
skladu s tradicionalno vodno oskrbo razdrobljena in samooskbna in v popolnem nasprotju s
centralistično, ki naj bi služila podedovani naselbinski strukturi (Radinja, 1986).
Velike probleme predstavlja dotrajano vodovodno omrežje in velike količine izgub načrpane
vode. Vodne izgube v Vzhodni Suhi krajini so ocenjene na okoli 30-40 %, v občini
Žužemberk pa kar 40-50 % (preglednica 5). Vodovod izgublja vodo zaradi kraške sestave tal
in tudi zaradi menjavanja kamnite in ilovnate podlage. Nenazadnje tudi zaradi
neprofesionalne gradnje vodovoda Mladinskih delovnih brigad.
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Preglednica 5: Izgube vode v vodovodnem omrežju v občini Žužemberk za leto 2006 (JKPNM,
2007)
MESEC
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
skupaj

PRODANA VODA (m3) NAČRPANA VODA (m3) IZGUBE V %
17250,5
26751
14223,5
35540
10690,5
20798
13649,26
15074
16015
26577
12080
21278
12915
22243
15528
31968
20761
22739
12241
20423
12417
23381
12895
16741
170665,76
283513

35,51
59,98
48,6
9,45
39,47
43,23
41,94
51,43
8,7
40,06
46,89
22,97
39,8

Izdelani so bili že številni plani za obnovo in izgradnjo vodovoda, vendar se zmeraj vse konča
pri besedah, saj so investicije tako velike, da brez državne pomoči gradnja ne bi mogla steči.
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4. KRAŠKI IZVIRI IN OSTALI VODNI VIRI V SUHI KRAJINI
IN NJIHOVO HIDROGRAFSKO ZALEDJE
Suha krajina je ena najbolj kraških pokrajin v Sloveniji, saj jo pokriva preko 90 %
karbonatnih kamnin, od tega le desetina dolomitov, vse ostalo pa apnenci (Slovenija:
pokrajina in ljudje, 1999). Iz česar sledi odsotnost površinskih voda in podzemeljsko
pretakanje. Apnenci so dobro zakraseli, sprejemajo in prevajajo padavinsko vodo, ki se steka
z neprepustnih laporjev ali dolomitov. Edini površinski vodotok na tem območju je reka Krka.
Krka se začne z več izviri pri Gradiču v nadmorski višini 270 m. Izviri so na stiku jurskega
apnenca in triasnega dolomita. Vodo dobiva tudi iz Krške jame, ampak samo ob dežju. Južno
se nahaja izvir Poltarica, izpod planote Pleha pa doteka v Krko izvir Lipovka (Novak, 1970).
K neposrednim izvirom Krke lahko štejemo tudi Podbukovski izvir pri Podbukovju (Novak,
1981). Z leve strani doteka v Krko malo vode. Doteka Gabrovški studenec, periodični izvir
bruhalnik Jezero in izvir pod Vrhovim, ki je na stiku apnenca in rdečevijoličastega laporja.
Odtok iz zakrasele Ajdovske planote preprečuje zdrobljen dolomit ob žužemberškem
prelomu, ki poteka vzdolž levega brega Krke vse od Zagradca do Dvora. Ta voda se steka
proti Luknji (Novak, 1981). Na tej poti vodo lahko najdemo v breznih okoli Globodola in
Dobrniča v višini okoli 190 m. Vse vode dotekajo h Zgornji Krki podzemeljsko. Razen levi
pritok Višnjica. Vode podzemeljsko pritekajo z Grosupeljsko – Radenskega polja in območja
Rašce in Ribniško – Kočevske doline.
Izvir Pod jamo in izvir Poltarica napajajo dotoki z Grosupeljsko – Radenskega območja.
Sledenja v letu 1966 (preglednica 6) so pokazala, da se je ponikalnica Rašca, ki ponikuje v
Ponikvah, pokazala po dveh dneh v izvirih Šice in Zelenke na Radenskem polju, po devetih
dneh pa v izviru Pod jamo in Poltarici. Voda v izviru Pod jamo ima višje celokupne trdote od
ostalih izvirov, saj priteka voda z dolomitnega sveta. Ima tudi višjo količino klora, kar kaže na
onesnaženje vode. Namreč vode, ki odtekajo z Grosupeljskega polja, odvajajo neočiščene
vode in odplake stanovanjskega naselja in več industrijskih obratov. Vse to se steka v potok
Dobrovščico in njene požiralnike ter v več drugih ponikev. Zato je včasih kalen izvir Pod
jamo, za razliko od izvira Poltarica (Novak, 1981). Iz tega sledi, da imata izvir Lipovka in
Podbukovski studenec ločeno zaledje.
Vode od Velikih Lašč do Žlebiča ponikujejo pod Malo goro na stiku z apnencem. Potoki
Predvratnica, Cereja, potoki pri Velikih Laščah, Retjah, potok Podplaninščica pri Dvorski
vasi, Tržiščica, ki se pojavlja v Kompoljski jami in v Dobrepolju. Vode se tu pojavljajo le v
bruhalnikih ob visokih vodah, sicer pa podzemeljsko odtekajo proti Krki (Novak, 1981).
Vode v izvirih Poltarice in izvira Pod jamo prihajajo tudi iz Podpeške jame, kar so dokazala
barvanja leta 1982. V Podpeško jamo verjetno tečejo vsi potoki med Žlebičem in Rašico.
Povezavo Tržiščice z izvirom Poltarica so pokazala sledenja v letu 1984 (Kranjc, 1990).
Sledenja leta 2000 v požiralniku v Bruhanji vasi so pokazala povezavo s Poltarico in Lipovko
na eni strani ter Šico v Mali Račni na drugi strani.
Tominčev studenec ter Javornikov in Debeljakov izvir pri Dvoru so povezani s Tržiščico,
ki ponikne v Tenteri pri Ribnici. To je pokazalo sledenje leta 2000 (Kogovšek, 2002). Istega
leta so sledenja pokazala povezanost voda v Bruhanji vasi s Podbukovskim studencem (MOP,
2000).
Že prej so sledenja Bistrice in Rakitnice pokazala pripadnost osrednjega dela Ribniške doline
in njenega zaledja Tominčevemu studencu.
Desni breg Krke je torej poznan po številnih izvirih, med katerimi pa sta najbolj pomembna
Globočec in Tominčev izvir pri Dvoru (Novak, 1981).
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Preglednica 6: Sledenje voda, ki izvirajo v porečju Zgornje Krke (Novak(1970, 1981), Kranjc
(1990), Kogovšek (2000) MOP, (2000))

Rakitnica

DATUM
BARVANJA
7.10.1912
17.12.1913 in
1.8.1934
1.9.1955

Loški potok

11.9.1964

Bistrica

1.9.1965

Raščica v Ponikvah

15.11.1966

KRAJ SLEDILA
Tržiščica
Šica v Račni

Potok v Podpeški
jami

Tržiščica

Vodna jama v Klinji
vasi
Tržiščica (plinsko
razlitje)
Tržiščica

Požiralnik Bruhanja
vas

12.4.1982

25.5.1984

OBARVAN IZVIR
Kompoljska jama
Polterca
Krka
Tominčev studenec
Tominčev studenec
Rakitnica
Rinža
Tominčev studenec
Tominčev studenec
Šica
Šica
Zelenka
Izviri Krke

ČAS
7.10.1912
4 dni

Šica-Račna
Podkašča
Polterca
Pod jamo
Podpeška jama
Polterca
Globočec
Šica
Tominčev studenec

80

25.4.1985

Tominčev studenec

13.10.1998
5.4.2000

Globočec
Tominčev studenec
Javornikov izvir
Debeljakov izvir
Potok v Podpeški
jami

28.9.2000

170 ur
240 ur
12 dni 3 ure
564 ur
634 ur
2,6 dni
2 dni

L (km)
4,2
5,1
20,2

HITROST
(cm/sek)
2.1.1900

19,2
19,3

1,4
3,34
2,3
1,04
0,81
1,2
8,4
8,5

6,4

2,11

8
14,1
13,5

1,85
30
19
5,4

21

10,2

16,8

6

21,14
20,87
21,45

3
4,6
3,8
2,4

8

0,1

11,1
16,5

9 dni

96
7,5
20,5
68,5
57
56,5

8 dni 7 ur
96 ur
120 ur

Polterca
Lipovka
Podbukovski
studenec
Šica-Mala Račna
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4.1. OMEJITEV HIDROGRAFSKEGA ZALEDJA VODNIH VIROV
4.1.1. Kraški izvir Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Najbolj pomemben vodni vir za celotno Suho krajino je Globočec, saj oskrbuje kar 67 %
vsega prebivalstva.
Globočec je kraški izvir ob Krki in je za izviri Krke eden najizdatnejših pritokov z desne
strani. Njegov srednji pretok znaša med 1 in 1,5 m3/s, najmanjši izmerjeni pa je znašal 0,093
m3/s. Pretoki kažejo na to, da izvir napaja dokaj veliko ozemlje (Novak, 1985).
Fotografija 9: Globočec (Pekolj, marec 2007)

Sledenje podzemeljskih voda Globočca
Na izviru Globočec leta 1978 in 1979 so po naročilu Geološkega zavoda enkrat mesečno
jemali vzorce in opazovali spremembe fizikalno – kemičnih lastnosti vode, to je koncentracijo
SO4, celotno trdoto in količino Cl. Ugotovljeno je bilo, da količina SO4 iona v vodi narašča v
sušnem obdobju, zaradi česar se sklepa kmetijska dejavnost iz bolj oddaljenega zaledja.
Trdota voda je srednja (celotna trdota se spreminja med 12 in 13°dH), pri čemer so nihanja
vrednosti trdote neizrazita, minimum pozimi in zgodaj spomladi, trdota pa narašča do pozne
jeseni. Količina Cl je bila minimalna, njegova nihanja pa odvisna od padavin (Novak, 1985).
Ozemlje, od koder naj bi vode stekale k izviru Globočec ima nekatere posebne značilnosti.
Kraško polje Dobrepolje in Lučka uvala sta brez površinskih voda, Radensko polje je odprto
proti Ljubljanski kotlini. Na južni strani Posavskega hribovja, severnem obrobju Grosupeljske
kotline ter v pasu prek Višnje gore do Temenice je nezakrasel svet. Prav tako je nezakraselo
območje velikolaških Slemen in severno vznožje Velike gore. S tega ozemlja se vode stekajo
površinsko k vrsti manjših potokov. Med Velikimi Laščami in Ribnico je 15 stalnih ali
občasnih ponikalnic, ki ponikujejo na tektonskem stiku apnenca in nezakraselih kamnin ob
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zahodnem vznožju Male gore. To so potoki Beč, Cereja, potoki pod Retjami, Ločica in
največja Tržiščica, ki ponikuje v Tenteri. Na drugi strani Male gore je kraško suho polje
Dobrepolje. Vode sem dotekajo v bruhalnikih (Podpeška jama, Kompoljska jama in
Potiskavška jama, Žovkno, Puhavka itd.) v vznožju Male gore. Ob visokih vodah pridejo na
polje od Vidma še visoke vode Rašice. Poplavne vode odvajajo številni požiralniki pri
Kompoljah in pri Strugah. Na tem območju se voda nahaja zelo plitvo pod površjem. Z okoli
10 m vodnjaki so si prebivalci pridobivali vodo iz vodnjakov. V Podpeški jami se napaja
potok Beč v smeri od Cereje proti Mrzlim dolinam in skozi Dole, koder poteka zakrasel pas
proti Podpeči. Sledenja iz Podpeške jame (12.4.1982) so pokazala, da se voda razteka proti
Podkašci, v Šico in k obema izviroma Krke v Polterco in Pod jamo (Novak, 1985).
Da bi ugotovili, od kod pritekajo vode h Globočcu je opravljal meritve tudi bajaličar. Ocenil
je, da dotekata proti Globočcu dva močnejša podzemeljska tokova, ki se pri izviru združita,
eden naj bi pritekal od juga od Ambrusa, drugi izpod okolice Kuželjevca. Pretok je tu možen,
saj se sklada z miktotektonskimi razmerami (Novak, 1985).
Sledenje voda (preglednica 6) so pokazala, da je izvir Globočec povezan s potokom Tržiščica,
ki dobiva vode z neprepustnega sveta med Velikami Laščami in Žlebičem. Dne 22. 5. 1984 so
ob nizkem vodnem stanju sledili podzemeljskemu toku Tržiščice, ki ponika v Tenteri (0,194
m3/s). Obarvana voda se je pojavila v Podpeški jami, Polterci (verjetno posredno prek Šice v
Račni), Šici pri Dvoru, Tominčevem studencu, Debeljakovem izviru in Globočcu (Novak,
1985).
Fotografija 10: Tržiščica v Tenteri (Pekolj, 2007)
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Leta 1998 13.10. ob 22. uri je prišlo v skladišču naftnih derivatov v Ortneku pri prečrpavanju
plinskega olja do napake in njegovega razlitja. Neznana količina plinskega olja je odtekla po
odtočnih drenažah v potok Zvezda, ki se izliva v Tržiščico. To razlitje bi lahko koristno
uporabili kot sledenje, če bi takoj po izlitju plinskega olja injicirali v vodi topno sledilo, na
primer uranin. S tem bi lahko prvič pridobili koristne informacije o razlikah v pretakanju v
vodi topnih in netopnih snovi na krasu. V Globočcu se je prvič pojavilo plinsko olje 22.10.
(199 ur po razlitju) v koncentraciji 0,013 mg/l. Najvišja dopustna meja je 0,01 mg/l. Že po
osmih urah je koncentracija padla pod 0,005 mg/l. Vse do 26.11. je potekalo redno
spremljanje vzorcev vode 5-x dnevno. Od 22. – 28.10. so zaznali naftne derivate in značilen
vonj, plinskega olja pa ne. Po 28.10. pa tudi tega ne več. Po izdatnejših padavinah se je 7.11.
zopet pojavil značilen vonj. Pojav je bil posledica potiskanja plinskega olja po infiltraciji
novih padavin. Kasneje od decembra do marca 1999 so bile padavine skromne in v obliki
snega. 15.4.1999 je Javno komunalno podjetje Grosuplje inštaliral avtomatski merilnik
ogljikovodikov in ga umeril na plinsko olje. Naprava je 21.5. 1999 zabeležila prekoračitev
vsebnosti plinskega olja v vodi. Prekoračitev je trajala od 16 do 21 ure. Do prekoračitve je
prišlo zaradi močnih padavin v zaledju Tržiščice. Kasneje niso več beležili povečanj
(Kogovšek, 2002).
Meritve in podzemeljsko sledenje Tržiščice, ki so potekale spomladi leta 2000 niso pokazale
povezave z izvirom Globočec. Te ugotovitve kažejo na značilno odvisnost raztakanja vode iz
Tržiščice od hidroloških razmer (Kogovšek, 2002).
Navedena dejstva kažejo na preskromno poznavanje položaja hidrogeoloških struktur v
zaledju izvira Globočec in nujen zadržek ob interpretaciji rezultatov sledilnih poskusov, saj so
podzemeljske vodne povezave močno odvisne od trenutnih hidroloških razmer.
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Karta 2: Zaledje izvirov Krke (Novak, 1985)

Sledilni poskusi niso dovolj jasno potrdili, od kod in koliko velikega ozemlja prihajajo vode k
izviru Globočec, katerega količina pretoka sicer nakazuje na veliko vodozbirno zaledje.
Geologi pa so ugotovili, da od Čateža proti Globočcu poteka močnejši prelom, ki ločuje
jurske od krednih apnencev. Ob njem naj bi potekal podzemeljski pretok v smeri iz
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Dobrepoljske kotline ob Krki k izviru Globočec. Od slednjega v smeri proti Ambrusu poteka
suho podolje in sicer vzdolž močno razpokane cone. Potem naj bi voda pritekala še izpod
Kuželjevca, največ pa verjetno izpod Ambrusa in od juga (Novak, 1985).
Predpostavljeno ozemlje, od koder naj bi se vode stekale h Globočcu, je na severu omejeno s
potokom Rašico, ki odteka proti Šici na Radenskem polju. Potok, ki ponikuje v Podpeški
jami, se s severnim delom dobrepoljske kotline odteka prav tako k Šici na Radenskem polju.
Na jugu pa se Ribniška kotlina odmaka neposredno v Tominčev izvir pri Dvoru (Novak,
1985).
Tako lahko predpostavimo, da obsega vodozbirno zaledje Globočca območje južnega dela
dobrepoljske kotline, območje Strug in okoliško ozemlje in del Male gore. Sledilni poskusi pa
so dokazali, da se h Globočcu steka porečje Tržiščice, ki je zgrajeno iz neprepustnih kamnin
(Novak, 1985).
Glede na izdatnost kraškega izvira Globočec, ki je od 1 – 1,5 m3/s, lahko izračunamo velikost
vodozbirnega zaledja, ki bi meril okoli 35 km2. Vendar gre tu v celoti za kraško hidrografsko
zaledje z značilnim podzemeljskim vodnim pretakanjem, kjer so vodne poti še nejasne.
Naravna nesreča leta 1998 (in že prej sledilni poskus leta 1984) je dokazala, da del vode
Globočec dobiva tudi iz porečja Tržiščice. Del vode prihaja tudi iz južnega dela Dobrepolja in
območja Strug ter dela Male gore. Tako smo vodozbirno območje omejili z okoliškimi vrhovi
omenjenih območij, na jugu vse do razvodnice porečja Tržiščice in dobili okoli 142,25 km2
veliko vodozbirno zaledje (karta 8).

4.1.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu in njeno hidrografsko zaledje
Vodna vrtina v Gornjem Križu se nahaja na levem bregu Krke, zahodno od Žužemberka. Iz
tega vodovodnega sistema se oskrbujejo prebivalci vasi Gornjega in Dolnjega Križa,
Vrhovega in Vrha pri Križu. Njegova izdatnost je 5 l/sek, kar sicer nakazuje na majhno
vodozbirno zaledje, okoli 0,15 km2, vendar ker je zaledje v celoti zakraselo, ne moremo z
zagotovostjo ostati pri tako majhni omejitvi.
Vrtina je bila izvrtana vertikalno v plasti triasnih apnencev in apnenih dolomitov, ki na tem
mestu tvorijo perspektivni vodonosnik. Izvrtana je bila do končne globine 250 m
(JKPNM,2007).
Vodno telo vodne vrtine v Gornjem Križu obsega območje severno ležeči Brezni vrh vse do
Brezovega vrha, na zahodu do zaselka Zavrh, na vzhodu do Apnene rebri, na jugu do
Doljnega Križa. Gre za območje, ki je veliko okoli 2 km2.

4.1.3. Vodna vrtina v Radanji vasi in njeno hidrografsko zaledje
Vodna vrtina iz Radanje vasi se nahaja pod cesto Temenica – Litija, 70 m zahodno od reke
Temenice in približno 300 m od Radanje vasi. Celotno območje je gričevnato in pripada
zahodnodolenjskim mezozoiskim grudam s številnimi dinarsko usmerjenimi prelomi. Ob
prelomih se je ozemlje stopničasto dvigalo in spuščalo, tako da imamo nekakšno grudasto
zgradbo.
Vodno telo, ki ga izkoriščata vrtini, se nahaja v glavnem severno od vrtin, kjer sestavljajo
vodonosnik srednje triasni dolomiti, ki so v dolini Temenice prekriti s plastjo peščene gline
le-ta pa pokriva do 20 m debelo plast močno zbitega milonita, ki je za vodo slabo prepusten.
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Območje napajanja izkoriščenega dela vodnega telesa (naravna površina) zavzema
horizontalno površino približno 1600 000 m2. Z vseh strani, razen iz severne, je vodno telo
omejeno s površinsko razvodnico. Na severni strani je določena meja vodozbirnega območja
na osnovi pretoka Temenice in potokov, kjer ni bilo opaziti izgub pretočnih količin, pač pa
povečanje, kar kaže na nenadzorovane dotoke vode iz vodonosnika v Temenico in ne obratno
(JKP Trebnje, 2005).

4.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VODNIH VIROV IN
NJIHOVEGA HIDROGRAFSKEGA ZALEDJA
Proučevanje kraških izvirov in njihovih naravnogeografskih značilnosti, kot so geološke
značilnosti, klimatske, hidrološke, vegetacijsko – pedološke, ne zavzemajo le tako imenovani
točkasti vodni vir – izvir, ampak tudi sestavo hidrografskega zaledja.
Naravnogeogarfske značilnosti določenega vodnega vira in njegovega hidrografskega zaledja
nam omogočajo podati oceno o naravni občutljivosti le-tega.
Pri proučevanju naravnogeografskih in družbenogeografskih značilnosti vodnih virov in
njihovega hidrografskega Suhe krajine bodo vključeni izključno viri, ki so namenjeni za
oskrbovanje z vodo prebivalstva. To so izvir Globočec, vodni vir-vrtina Gornji Križ ter vodni
vir-vrtina iz Radanje vasi.

4.2.1. Geološke in hidrogeološke značilnosti
Občutljivost krasa je naravna lastnost sistemov podzemne vode in je odvisna od njegovih
geoloških in hidroloških značilnosti (Kogovšek, Petrič, 2002).
Osnovna delitev vodonosnikov izhaja iz tipa njihove poroznosti, to je medzrnska,
razpoklinska in kraška-razpoklinska. Poroznost geoloških plasti predstavlja delež praznin na
prostornino kamnine. Pri tem je celotna poroznost delež celotne prostornine odprtin v kamnini
ali usedlini, učinkovita poroznost pa tisti delež prostornine odprtin, iz katerega se pod
atmosferskim tlakom izcedi voda. S stališča pretakanja in izkoriščanja podzemne vode je
pomembna predvsem učinkovita poroznost (Prestor et al., 2002).
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Karta 3: Hidrogeološka karta – JV del Slovenije (NV-atlas, 2007)

Običajna učinkovita poroznost sedimentnih kamnin (apnencev, dolomitov in peščenjakov) je
med 0,1 in 1 %. Za primerjavo, prodne rečne naplavine imajo kar 25 % učinkovito poroznost.
Kar pomeni, da se iz 1000 m3 take prodne naplavine pod atmosferskim tlakom izcedi
približno 250 m3 vode. Torej imajo sedimentne kamnine kar 25 – 250 krat manjšo učinkovito
poroznost. Pa vendar poroznost predstavlja in pomeni, da so vodonosniki v takih plasteh
dobro prepustni in tudi zelo občutljivi (Prestor et al., 2002).
Najbolj občutljive med geološkimi plastmi so skrasele plasti apnencev. Zanje je značilna
kraška razpoklinska poroznost z zelo majhno učinkovito poroznostjo. Zaradi majhne
poroznosti lahko taka kamnina zadrži v sebi zelo malo onesnaževala, ki ob neugodnih
vremenskih razmerah po odprtih razpokah v kamnini izredno hitro odteče v večje globine,
tudi do nekaj 100 m globoko. Občutljivost takih kamnin dodatno povečuje dejstvo, da je na
takih kamninah ponavadi malo prsti, onesnaževalo, ki prodre v razpoke v kamnini pa
praktično ni več dosegljivo za sanacijo z izkopom. Zaradi teh značilnosti so zakrasele
kamnine označene kot visoko občutljive (ali v skladu z geološkim pojmovanjem visoko
ranljive) (Prestor et al., 2002).
Nadalje, ko onesnaževalo prodre do gladine podzemne vode, začne napredovati s tokom
podzemne vode proti izvirom ali zajetjem podzemne vode. Čim hitreje lahko neko
onesnaževalo prodre od mesta, na primer razlitja do izvira ali zajetja, bolj je zajetje
izpostavljeno. In to pomeni, da je na razpolago zelo malo časa za ukrepanje. Območje, kjer bi
onesnaževalo od mesta vnosa do zajetja prispelo v 60 dneh, je ocenjeno kot območje z veliko
izpostavljenostjo. Kjer pa bi potrebovalo manj kot 5 dni, pa območje z izredno veliko
izpostavljenostjo (Prestor et al., 2002).
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Shema 1: Ranljivost vodonosnika in izpostavljenost vira podzemne vode (Prestor et al, 2002)

Kraški vodonosnik je možno opredeliti tudi glede na strukturo in hidravlični režim, in sicer:
V vrhnji nezasičeni coni so različni načini napajanja:
-razpršeno napajanje s celotnega karbonatnega površja;
-točkovno napajanje skozi majhno število požiralnikov, kjer se površinski tokovi, ki pritekajo
z manj prepustnega površja stekajo v kraški vodonosnik;
-epikraško cono, to je lokalno zasičeno in plitvo podpovršinsko cono.
V zasičeno coni:
-prevodnike (kanale), to je velike korozijske rove, razširjene razpoke ali jame, razporejene v
vzorcu, ki je podoben površinski rečni mreži; skoznje tečejo tokovi velikih hitrosti, za katere
sta poleg velikih hitrosti značilna še kratek zadrževalni čas (retenzija) in slabo mešanje voda
-cone vskladiščenja (rezervoarja), ki so lahko stranski pritoki (votline, ki se odpirajo v
prevodnike) s tesnimi, korozijsko slabo razširjenimi kanali, ali pa drobne razpoke in pore v
kamninski osnovi, kjer se voda premika zelo počasi in kjer je zadrževalni čas veliko večji.
Iz česar sledi, da kraški procesi karbonatni vodonosnik spremenijo v primerjavi z medzrnskim
in razpoklinskim vodonosnikom zelo hitro in do velikih globin. Zato je potrebno pri kraškem
vodonosniku upoštevati celotno drenažno strukturo kraškega sistema (Kranjc, 1996).
Zaradi opisanih značilnosti pretakanja in uskladiščenja podzemne vode je naravna
občutljivost krasa zelo velika (Kogovšek, Petrič, 2002).
4.2.1.1. Izvir Globočec
Hidrografsko zaledje Globočca pripada coni Zunanjih Dinaridov, ki se naprej deli na
notranjsko in dolenjsko podcono.
Območje vodozbirnega zaledja Globočec sestavlja vodonosnik s kraško-razpoklinsko
poroznostjo in manjšimi vmesnimi deli vodonosnika z razpoklinsko poroznostjo (karta 3).
Jurske plasti spodnjega in srednjega liasa, ki so sestavljene iz sivega gostega apnenca z
litoidami, se nahajajo v okolici Globočca (karta 4). Tu so razviti svetlo sivi gosti apnenci, ki v
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spodnjem delu menjavajo s pasovitim dolomitom. Navzgor jim sledi temno siv do črn gost
apnenec, ki vsebuje ponekod debelejše plasti temno sivega oolitnega apnenca. Te plasti se
nadaljujejo v zgornje liasne in doggerske plasti, ki jih sestavljajo sivi gosti apnenci z vložki
dolomita.
Karta 4: Geološka karta vodnih virov Suhe krajine in njihovih hidrografskih zaledij (Lista
Ribnica, 1968)

Severno od Korinja so razvite plasti sivega gostega in oolitnega apnenca in oxfordija in
spodnjega kimmeridgija. Na tem območju in v okolici Ambrusa se nahajajo plasti apnenca v
menjavi z dolomitom. Kredne plasti sivega apnenca z vložki dolomita se nahajajo v širšem
pasu pri Videm – Dobrepolje, na Čretežu in Mali gori. Gre za plasti treh stopenj, aptij, albij in
cenomanij, v katerih so skladi temno sivega gostega in lepo skladovitega bituminoznega
apnenca. Ponekod so tu med apnencem debelejši vložki bituminoznega debelozrnatega
dolomita. Spodnje kredine plasti sivega gostega apnenca z vložki zrnatega dolomita se
nahajajo južno in jugovzhodno od Ambrusa (Tolmač, Lista Ribnica, 1977). Na teh plasteh je
nastalo suho podolje Ambrusa, vzdolž katerega je predpostavljen podzemeljski vodni tok, ki
priteka k izviru Globočec (Novak, 1985).
Na območju Dobrepolja in Strug se nahajajo aluvialni nanosi, sivi gost apnenec z litoidami in
siv gost apnenec z vložki dolomita
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Notranjsko podcono pokrivajo plasti od zgornjega triasa do eocena. Zgornje triasne plasti
sestavljajo noriški in retski dolomit, ki ga imenujejo tudi glavni dolomit. Temu sledi prehod v
liasni apnenec in dolomit.
Porečje Tržiščice sestavljajo triasne in permske plasti. Triasne plasti sestavljajo dolomiti s
plastmi sljudnega skrilavca in peščenjak z oolitnim apnencem. Pri Ortneku pričenjajo skitijske
plasti s kremenovimi peščenjaki in apnenčevim alevrolitom. Nad klastičnimi skladi leži siv in
rumenkast dolomit, ki se menjava s sivim, rdečkastim in vijoličastim sljudnatim peščenjakom,
skrilavcem in laporjem. Permske plasti sestavljajo kremenov peščenjak in glinast skrilavec ter
pa glinasti skrilavci v menjavanju s kremenovimi peščenjaki. Vmes se nahajajo leče
apnencev, apnenčevih breč in konglomeratov ter peščenih apnencev (Tolmač, Lista Ribnica,
1977).
Na območju Suhe krajine in območja Ribnice, ki zajema hidrografsko zaledje Globočca, se v
smeri SZ proti JV nahajajo prelomi, in sicer mišjedolski, želimeljski in ortneški, ki se pri
Ribnici združijo. Potem so še dobrepoljski, roški, žužemberski in topliški prelom (Habič,
1988).
Na jugovzhodni strani dobrepoljske kotline od Grajskega hriba proti Brezju ter od Kamnega
vrha proti Žvirčam potekata dve progi apnenca z dolomitom, ki tu predstavljata coni z manjšo
prepustnostjo. Med njima poteka od Čateža proti Globočcu močnejši prelom, ki loči jurske od
krednih apnencev. Ob njem je predpostavljen podzemeljski pretok v smeri iz dobrepoljskega
območja proti Krki in Globočcu (Novak, 1985).

4.2.1.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Vodna vrtina Zgornji Križ se nahaja v srednje triasnih plasteh zrnatega dolomita, ki ima
ponekod večje ali manjše vložke sivo belega do rožnatega apnenca, med dvema vzporednima
prelomoma, ki potekata vzporedno z Žužemberškim prelomom. Glavni vodonosnik se nahaja
v triasnih dolomitih z vložki triasnih apnencev, ki pripadajo 2T22. To so vodonosniki z
razpoklinsko, mestoma kavernozno prepustnostjo, srednje prepustnosti.
Na tem prostoru okoli 200 m SV od Zgornjega Križa je bila izvrtana raziskovalna kaptažna
vrtina. Vrtina je navrtala podzemno vodo v močneje razpokanem dolomitno-apnenem
vodonosniku, ki leži pod plastmi triasnih apnencev.
Hidrografsko zaledje sestavlja zakrasel svet Brezovega vrha in Breznega vrha, ki je
sestavljeno iz plasti jurskih plasti spodnjega in srednjega liasa (J1, J1,2). Gre za siv gost
apnenec z litiotidami, ki se ponekod menjavajo s pasovitim dolomitom, navzgor pa jim sledi
temno siv do črn gost apnenec, ki ponekod vsebuje debelejše plasti temno sivega oolitnega
apnenca. Hidrogeološko gledano je vodonosnik s kavernozno razpoklinsko poroznostjo, za
katerega je značilna dobra prepustnost.

4.2.1.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Širše območje vrtin VR-2/89 in RV-3/93 sestavljajo plasti zgornjetriasnega in
srednjetriasnega dolomita. Dno doline Temenice zapolnjujejo aluvialne plasti gline, peščene
gline, melja in peska. Plasti srednje triasnega dolomita se pojavljajo na površini vzhodno od
preloma, ki poteka v dinarski smeri po dolini Temenice. Zahodno od preloma so razvite plasti
zgornjetriasnega dolomita. Ob prelomna cona je razmeroma široka, ob njej je dolomit
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spremenjen v milonit. Vodozbirno območje vrtin ni zakraselo. Južno od sotočja Bukovice in
Temenice prične zakraselo območje, ki ga sestavljajo plasti jurskega apnenca in zakrasele
plasti zgornjetriasnega dolomita.
Na vodozbirnem območju vrtin sta zgornjetriasni in srednjetriasni dolomit za vodo srednje
prepustna, aluvialni zasip Temenice in pritokov pa slabo prepusten do neprepusten. Južno od
sotočja Bukovice in Temenice sta jurski apnenec in zgornjetriasni dolomit zakrasela in dobro
prepustna pa razpokanih in kavernoznih conah. Na tem območju del vode Temenice ponika v
zakrasela tla (Interno gradivo JKP Trebnje, 2005).
Vodonosnik je v dolini Temenice razmeroma dobro zaščiten s peščenoglinastim nanosom
Temenice in potokov z obrobja ter razmeroma debelo slabo prepustno plastjo zbitega
milonita. Vzhodni del vodnega telesa prekriva osnovno kamnino do 1,5 m debele plast
peščene gline. Zahodno stran pa pokriva gozd. V smeri vzhodno in zahodno od doline, kjer
sta vrtini, se zaradi razmeroma strmega pobočja nezasičena cona hitro povečuje, nevarnost
onesnaženja pa s tem zmanjšuje (Interno gradivo JKP Trebnje, 2005).

4.2.2. Klimatske značilnosti
Vodni viri Suhe krajine in njihova hidrografska zaledja pripadajo zmernocelinskemu
podnebnemu tipu Slovenije. Tako kot velja za celo Slovenijo, velja tudi za to območje, da
količina padavin upada od zahoda proti vzhodu (Geografski Atlas Slovenije, 1998). Bolj kot
temperature nas z našega vidika zanimajo padavine. Za kraško površje je značilno, da
površinskih tokov praktično ni. Zaradi dobre zakraselosti hidrografskih zaledij in s tem
povezane takojšnje infiltracije ima pomembno vlogo infiltracija padavin in seveda njihova
količina. Padavine pomembno vplivajo na oskrbo z vodo. Podatek letne vsote nam nazorno
prikaže vodne zaloge kraškega vodonosnika. Zelo pomembna pa je njihova razporeditev
preko leta tako za kmetijstvo in rastlinstvo kot za človeka in njegovo oskrbo z vodo nasploh.
4.2.2.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Vodni vir Globočec in njegovo zaledje pripada zmernocelinskemu podnebnemu tipu
Slovenije. Znotraj njega se glede na padavinski režim, količino padavin ter razmerje med
aprilskimi in oktobrskimi temperaturami kažejo nekatere razlike (Ogrin, 2002).
Južni in jugozahodni del hidrografskega zaledja Globočec pripada zmernocelinskemu
podnebju zahodne in južne Slovenije s submediteranskim padavinskim režimom (padavinska
postaja Sodražica), ki ima prvi maksimum padavin jeseni (oktober, november) in drugi
maksimum konec pomladi in začetek poletja (junij) ter prvi minimum pozimi in začetek
pomladi (januar, februar, marec) in drugi minimum poleti (julij, avgust) (Ogrin, 2002).
Od juga proti severu in severozahodu hidrografskega zaledja se začne prehod v
zmernocelinsko podnebje osrednje Slovenije, s subkontinentalnim padavinskim režimom
(padavinska postaja Ambrus) s prvim maksimumom padavin poleti (junij, julij, avgust) in
drugim maksimumom jeseni (november) ter minimumom pozimi (december, januar, februar)
(Ogrin, 2002).
Klimogram 1 prikazuje razliko v količini padavin in njihovi razporeditvi preko leta
hidrografskega zaledja Globočec med njenim južnim, jugozahodnim delom in severnim ter
severozahodnim delom. Količina padavin upada od juga proti severu in sicer od 1479 mm
(padavinska postaja Sodražica) na 1321 mm (padavinska postaja Ambrus) v celem letu
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(Klimatogeografija Slovenije, 1995). V toku zime so značilne tudi snežne padavine, kar je
pomembno zaradi spomladanskega taljenja, kar se odraža v večjem pretoku.
Klimogram 1: Padavine: merilni postaji Ambrus in Sodražica za obdobje 1961-1990
(Klimatografija Slovenije, padavine, 1995)
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Ravno obratno od količine padavin, ki naraščajo od severa proti jugu, je s temperaturami, ki
proti jugu upadajo. Višji predeli Suhe krajine in slemena, območje Male gore in porečje
Tržiščice imajo povprečno temperaturo zraka med 6 in 8°C, medtem ko bližnja okolica izvira
Globočec med 8 in 10 °C (Geografski atlas Slovenije, 1998).
4.2.2.2. Vodna vrtina Gornji Križ
Vodozbirno zaledje, ki napaja vodno vrtno v Gornjem Križu, pripada zmernocelinskemu
podnebju osrednje Slovenije s subkontinentalnim padavinskim režimom (Ogrin, 2002). Na
tem območju pade letna količina padavin 1321 mm (Padavinska postaja Ambrus, 1961-1900;
klimogram 2) in je značilna letna temperatura zraka 8°C (Klimatogeografija Slovenije, 1995).
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Klimogram 2: Padavine in temperature zraka: merilna postaja Ambrus za obdobje 1961-1990
(Klimatografija Slovenije, padavine, temperature, 1995)

Klimogram Ambrus za obdobje 1961-1990
160

20

140

padavine

100

10

80
5

60
40

temperature

15

120

Padavine v
mm
T v °C

0

20

-5

0
jan feb mar apr maj jun jul avg sep okt nov dec

4.2.2.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Območje vodozbirnega zaledja vrtine v Radanji vasi pripada zmernocelinskemu podnebju
osrednje Slovenije s subkontinentalnim padavinskim režimom, s povprečno letno količino
padavin med 1200 in 1300 mm in povprečno letno temperaturo zraka od 8 do 10°C
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Izračunana evapotranspiracija po L Turcu, privzeta višina padavin za Trebnje 1173 mm in
srednja letna temperatura 9,7°C in ocenjen površinski odtok 0,2, odpade na napajanje
podzemne vode približno 815 mm padavinske vode, kar na območju vodnega telesa,
predvidenega za izkoriščanje, pomeni približno 1 304 000 m3/leto ali povprečno
razpoložljivost 42 l/sek (Interno gradivo JKP Trebnje, 2005).

4.2.3. Pedološko – vegetacijske značilnosti
Neugodno lastnost pri oceni naravne občutljivosti predstavlja majhna debelina preperinskega
pokrova, ki prekriva karbonatne kamnine. Na številnih mestih pa je ta pokrov celo povsem
odstranjen (Kogovšek, Petrič, 2002).
Med pedološkimi lastnostmi območij vodnih virov in njihovih hidrografskih zaledij je
pomembna prepustnost za gravitacijsko vodo, ki je odvisna os teksture prsti, poroznosti ter
zmožnosti vpijanja in zadrževanja padavin. Izpostavljenost podzemne vode onesnaževanju je
zato manjša pri debelejši ali manj prepustni pedološki odeji (Špes et al., 2002).
Vegetacijska odeja s transpiracijo vpliva na količino prenikajočih padavin in posredno tudi na
kakovost dotoka. Vegetacijska odeja vpliva na mikrobiološko aktivnost v prsti in na
samočistilne sposobnosti okolja za onesnaževalce v zraku in prsti (Špes et al., 2002).
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4.2.3.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Na pobočjih, kraških ravnikih in podoljih v vodozbirnem zaledju Globočca prevladujejo
pokarbonatne prsti in rendzine. Apnenci in dolomiti so v pedogenetskih procesih različno
globoko prepereli, zato se na kratke razdalje spreminjajo globina in druge lastnosti prsti, s tem
pa tudi njen tip. Pokarbonatne prsti pedologi uvrščajo med reliktne prsti. Prerezi so
policiklični. V njih se kažejo velike teksturne razlike. Glede na to se govori o dvoslojni
zgradbi. Zgornji sloj je lahko debel od nekaj decimetrov do največ metra in ima meljnato –
ilovnato teksturo, spodnji pa glinasto in je rdeče – rjave barve. Ponekod lahko zgornji sloj
manjka zaradi erozije. Zlasti na položnih pobočjih kraških polj in vrtač na njih človek goji
kulturne rastline. Te prsti je človek marsikje tudi močno spremenil (Geografski atlas
Slovenije, 1998).
Prsti v gričevjih in hribovjih se nahajajo na območju Male gore in v delu porečja Tržiščice.
Gre za rjave prsti na karbonatnih kamninah, ki so bogate s karbonati preperele matične
osnove in so zato rodovitne ter primerne za kemijsko rabo. Lega na pobočjih je privedla do
urejanja teras, v hribovjih pa jih porašča gozd. V porečju Tržiščice se nahajajo prsti, ki so
značilne za nekarbonatno matično osnovo. Tu prevladujejo kisloljubni gozdovi in travniki
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Od nižin do 600 m je v preddinarskem območju pogosta združba gorskega bukovega gozda.
Najbolj razširjeni so bukovi gozdovi, ki sta ji primešana še gaber, beli javor, češnja, lipovec in
graden. Grmovne plasti sestavljajo toploljubne vrste kot so kalina, dobrovita, bradavičasta
trdoleska. Zeliščno plast pa sestavljajo alpski vimček, velecvetni čober, širokolistna lobodika,
šmarnica in druge. Območja, ki so strmejša in obrnjena proti severu, pokriva gozd bukve in
kresničevja. Kjer so pobočja zmerno strma, gladka in izrazito skalovita na južnih legah, jih
pokrivajo gozdovi črnega gabra in bukve. Tu so temperature višje, voda hitro odteka. V
porečju Tržiščice in na omočenih delih Dobrepolja se nahajajo grmišča črne jelše in
podaljšanega šaša (Seliškar, 1992).
Na višinah med 600 in 900 m na severnih legah uspevajo na karbonatnih kamninah bukovi
gozdovi, v katerih prevladuje bukev, na upadnih rastiščih, predvsem v jarkih z globjimi in
vlažnejšimi rjavimi tlemi, se pridružita še beli javor in goli brest (Seliškar, 1992).
Od celotnega vodozbirnega zaledja Globočca, ki meri 142,25 km2, je pokrito z gozdovi okoli
10,26 km2 oziroma 72,13 % vsega območja.
4.2.3.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Pedološka odeja vodozbirnega zaledja vodne vrtine v Gornejm Križu sestavljajo rjave
pokarbonatne prsti v menjavanju z rendzinami, ki so značilne za karbonatno matično podlago.
Rendzina se nahaja tam, kjer je apnenec še nepreparel, rjava pokarbonatna prst pa nastaja iz
netopnega ostanka preperevanja teh kamnin (Lovrenčak, 1994).
Na tem območju te prsti pokrivajo bukovi gozdovi z rebrenjačo v menjavanju preddinarskimi
gozdovi bukve in mrtve koprive (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Celotno predpostavljeno vodozbirno zaledje je pokrito z gozdovi, kar je z vidika samočistilnih
sposobnosti podzemne vode najugodnejše.
4.2.3.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Pedološko odejo vodne vrtine v Radanji vasi sestavlja tik ob Temenici aluvialna prst, ki jo
poraščajo v glavnem travniki. Pobočja na dolomitih pa rendzine, ki jih poraščajo bukovi
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gozdovi. Levi breg Temenice poraščajo travniki, ponekod so tudi njive, desni breg pa
gozdovi. Od celotnega 1,6 km2 vodozbirnega zaledja je poraščeno z gozdovi okoli 850 000 m2
oziroma 53,13 % vsega površja. Dejavniki tveganj na vodozbirnem območju vrtin in nevarni
možni onesnaževalci so tu njive in sadovnjaki v Radanji vasi in travniki v dolini Temenice.

4.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI VODNIH VIROV IN
NJIHOVEGA
HIDROGRAFSKEGA ZALEDJA
Družbenogeografske značilnosti posameznega vodnega vira in njegovega zaledja nam
prikažejo (potencialne) obremenitve, ki se vršijo nad določenim vodozbirnim območjem.
Viri onesnaževanja se delijo na točkovne in razpršene. Za točkovne vire onesnaževanja je
značilno, da jim lahko sledimo do točke njihovega vnosa. Tipični viri točkovnega
onesnaževanja so izpusti odpadnih voda, izcejanja nevarnih snovi iz nepravilno urejenih
delovnih prostorov, razlitje nevarnih snovi ob nesrečah in podobno. Za razpršene vire je
značilno, da jih ne moremo slediti do točke njihovega vnosa in da izhajajo iz večje površine.
Tipični viri razpršenega onesnaževanja so gnojenje in uporaba pesticidov v kmetijstvu,
promet, stari kanalizacijski sistemi in podobno. Viri onesnaževanja vodonosnikov se delijo še
na stalno onesnaževanje in onesnaževanje ob nesrečah. Stalni onesnaževalci so promet,
emisije v zrak, gnojenje in fitofarmacevtska sredstva v kmetijstvu, izpusti odpadnih voda,
neurejenost kanalizacije, stara neurejena odlagališča. Onesnaževanje ob nesrečah
predstavljajo razlitja ali razsutja nevarnih snovi v prometu (nafta in naftni derivati), iztok
škodljivih in nevarnih snovi iz industrijskih, obrtnih ali servisnih obratov (Kogovšek, Petrič,
2002).

4.3.1. Osnovne demografske značilnosti
4.3.1.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Vodozbirno zaledje Globočca pripada današnjim štirim občinam, Ivančni gorici, Dobrepolju,
Žužemberku in Ribnici. Na ozemlju 142 km2 prebiva 3636 prebivalcev oziroma 25,56
prebivalca/km2. Povprečna starost prebivalstva je 40,32.
Delovno aktivnega prebivalstva je 36 %, 26 % pa je upokojencev (Popis prebivalstva, 2002).
Aktivno prebivalstvo je v večini zaposleno v sekundarnem sektorju v bližnjih krajih, kot so
Ivančna gorica, Žužemberk (za prebivalstvo iz Suhe krajine), Videm – Dobrepolje, Velike
Lašče, Ribnica, kar nekaj pa se jih dnevno vozi v Ljubljano (Popis prebivalstva, 2002).
Izobrazbena stopnja je dokaj nizka, saj ima večina prebivalstva končano osnovno šolo in
srednjo poklicno ter tehnično, zelo majhen delež je tistih z visoko izobrazbo.
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Grafikon 4: Delež prebivalstva po aktivnosti v hidrografskem zaledju Globočca (Popis
prebivalstva, 2002)
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Območje vodozbirnega zaledja Globočec je reliefno zelo razgibano. Večje uravnave
predstavljajo ambruška in brezovška uvala,območje Žvirč, dobrepoljsko polje in območje
Strug ter porečje Tržiščice. Tu prebiva več kot polovico vsega prebivalstva, to je 57,48 %.
Samo deset naselij od vsega 54 ima več kot 100 prebivalcev (Popis prebivalstva, 2002).
Vse do srede 80. let prejšnjega stoletja je bilo značilno intenzivno upadanje prebivalstva in s
tem opuščanje kmetovanje in zaraščanje kulturne krajine Danes je značilna stagnacija,
ponekod celo rahel porast prebivalstva. Veliko je polkmetov, ki se s kmetijstvom ukvarjajo v
popoldanskem času poleg službenih obveznosti (Popis prebivalstva, 2002).
4.3.1.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Vodna vrtina v Gornjem Križu se nahaja na robu gozda severno od naselja Gornji Križ.
Njegovo predpostavljeno vodozbirno območje je redko poseljeno, razen naselja Gornji Križ s
45 prebivalci. Gostota prebivalcev na tem območju je okoli 22,5 preb/km2. Ljudje so v
glavnem zaposleni v sekundarnem sektorju, poleg službe pa se jih večina ukvarja s
kmetijstvom. Izobrazbena sestava je nizka. Prebivalstvo se na delo vozi v bližnje kraje, kot so
Ivančna gorica in Žužemberk. Veliko je ostarelega prebivalstva.

4.3.1.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Vodno telo vodnih vrtin v Radanji vasi je ocenjeno na 1,6 km2 (Interno gradivo Komunale
Trebnje, 2005). Na tem območju ležita dve naselji, Vrh pri Sobračah in Radanja vas s 74
prebivalci (Popis prebivalstva, 2002). Ker gre za naselji, ki imata po manj kot 50 prebivalcev,
ni bilo možno pridobiti ostalih demografskih statističnih podatkov iz zadnjega popisa
prebivalstva.
Kljub temu so ugotovljeni bistveni družbenogeografski z vidika ocene ranljivosti okolja z
vidika voda dejavniki tveganja, ki do sedaj še niso vplivali na vodno telo.
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4.3.2. Infrastruktura
4.3.2.1. Vodovod
4.3.2.1.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Vodovodna napeljava je na tem območju zajela skoraj vso prebivalstvo. Območje je v
upravljanju JKP Grosuplje in JKP Novo mesto. Na območju JKP Grosuplje so vodovodni
sistemi Globočec in Rob- Struge. Tako imenovani vaški vodovodi v porečju Tržiščice pa so v
samooskrbi lokalnega prebivalstva, saj se oskrbujejo iz studencev, ki tod izvirajo. To je tudi
razlog za manjkajoče ali netočne podatke o porabi vode, saj ni nikogar, ki bi jih spremljal in
beležil. Gre za kar 23 naselij z okoli 789 prebivalcev (podatek je približen zaradi varstva
podatkov naselij z manj kot 5 prebivalci), za katere je poraba vode neznana oziroma približno
ocenjena. Na osnovi pogovora z domačini se je izkazalo, da le-ti ne vedo točnega podatka o
njihovi porabi vode, saj so vodohrani, ki se napajajo iz večih studencev, skozi celo leto polni
razen v poletnem času, ko po potrebi pisno opozorijo prebivalstvo o varčevanju z vodo. Tudi
s kakovostjo vode so zadovoljni, tako da si niti ne želijo javnega vodovodnega omrežja. Kar
potrjujejo same meritve o njeni kakovosti, kajti Zavod za zdravstveno varstvo iz Novega
mesta jih vsaj enkrat letno opravlja. Na območju je nekaj večjih kmetij, ki imajo za napajanje
živine veliko dnevno porabo vode, kar pa bi seveda predstavljalo veliko finančno obremenitev
za posameznike.
Povprečna mesečna poraba vode za leto 2006 (preglednica 7) brez upoštevanja za naselja, ki
se oskrbujejo s tako imenovanimi vaškimi vodovodi iz studencev je 3,67 m3/prebivalca.
Preglednica 7: Mesečna poraba vode na prebivalca v hidrografskem zaledju Globočca za leto
2006 (JKPG, 2007)
NASELJE
Ambrus
Bakrc
Brezovi dol
Grintovec
Kal
Kamni vrh
Kuželjevec
Laze nad Krko
Mali Korinj
Malo Globoko
Primča vas
Veliki Korinj
Višnje
Lipa
Paka
Podtabor
Potiskavec
Pri cerkvi-Struge
Rapljevo
Tržič

PORABA VODE
(m3/preb/mes)
2,93
4,05
3,12
3,52
2,66
3,32
2,63
Ni vodovoda
Ni vodovoda
3,7
3,28
Ni vodovoda
4,17
3,96
2
3,39
3,13
2,97
3,37
3,5

NASELJE
Kolenča vas
Bukovec pri Poljanah
Dolenje Podpoljane
Dule
Finkovo
Gašpinovo
Gorenje Podpoljane
Gorenji Lazi
Hudi Konec
Junčje
Krnče
Levstiki
Marolče
Maršiči
Ortnek
Praproče
Pusti Hrib
Rigelj pri Ortneku
Sv. Gregor
Škrajnek

PORABAVODE
(m3/preb/mes)
2,64
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
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Bruhanja vas
Kompolje
Podgora
Podgorica
Podpeč
Zagorica
Četež pri Strugah

5,05
3,82
4,15
10,84
3,37
3,26
3,85

Velike Poljane
Vrh pri Poljanah
Zapuže pri Ribnici
Zlati Rep
Žlebič
Žukovo
Žvirče

Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
Neznano
neznano
2,62

4.3.2.1.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Preglednica 8: Mesečna poraba vode na prebivalca v hidrografskem zaledju vodne vrtine v
Gornjem Križu za leto 2006 (JKPNM, 2007)
NASELJE
Gornji Križ

PORABA VODE
(m3/preb/mes)
0,03

Vodno telo vodne vrtine v Gornjem Križu in njihovo prebivalstvo je sicer oskrbljeno z vodo
iz javne vodooskrbe. V Gornjem Križu, kjer so se še do nedavnega oskrbovali izključno iz
kapnic, še sedaj v veliki meri uporabljajo le to vodo. Da je temu tako, se vidi iz majhne
porabe vode iz javnega vodovoda (preglednica 8).
4.3.2.1.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Vodovodna napeljava za ti dve naselji še ni v celoti v javni oskrbi, saj se prebivalci Vrha pri
Sobračah oskrbujejo z vodo iz lastnega zajetja iz studenca, Radanja vas pa seveda iz vodnih
vrtin v Radanji vasi, ki od tu naprej oskrbuje celotno občino Trebnje.
Preglednica 9: Mesečna poraba vode na prebivalca v hidrografskem zaledju vodne vrtine v
Radanji vasi za leto 2006 (JKPG, 2007)
NASELJE
Radanja vas
Vrh pri Sobračah

PORABA VODE
(m3/preb/mes)
3,36
ni podatka

Poraba vode za Radanjo vas, ki je v upravljanju JKPG, je znana, za naselje Vrh pri Sobračah
pa tega podatka ni, saj ljudje ne beležijo porabe, ker je tudi ne plačujejo.
4.3.2.2 Kanalizacijsko omrežje
Kraški vodonosni sistemi imajo neučinkovito filtracijo, adsorbcijo in biodegradacijo, zaradi
česar onesnažene vode hitro dosežejo stalno zalito cono. Predvsem gradnja novih
kanalizacijskih sistemov in na njih ustrezna čistilna naprava bi lahko omilila te probleme.
Velik problem predstavljajo tudi izpusti komunalnih odplak v ponikalnice. Le-te pridejo na
površje navadno na kraškem polju. Potem so tu kraška polja, ki so dobro poseljena in kjer se
količine odplak še povečajo. Razmere postanejo kritične običajno poleti in jeseni in tudi
zgodaj spomladi ob najnižjih vodostajih, ko je razredčevalni učinek minimalen.
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Vir obremenjevanja podzemnih voda so ne le komunalne odplake, temveč tudi odlaganje trdih
odpadkov. Zlasti v kraškem svetu je težko najti ustrezno lokacijo z debelejšo plastjo
neprepustnih sedimentov. Tu so še številna divja odlagališča, ki najdejo svoje mesta v breznih
in vrtačah.
V zaledju vseh treh vodnih virov Suhe krajine nimajo urejenega kanalizacijskega omrežja.
Posamezna gospodinjstva imajo zgrajene greznice, ki največkrat ne ustrezajo predpisom o
odvajanju odplak.

4.3.2.3. Promet
Promet povzroča, da so kraške vode pogosto onesnažene z organskimi snovmi, ogljikovodiki,
olji in težkimi kovinami, ki jih padavine spirajo s cest. V onesnaženi meteorni vodi, ki
odtekajo s cestišča, se lahko zaradi kopičenja ostankov izgorevanja avtomobilskih motorjev in
ostankov zaradi obrabe avtomobilskih delov zveča vsebnost onesnaževalcev, kar je še posebej
nevarno ob koncentriranem iztoku v dobro prepustno kraško drenažno mrežo. Še posebno
veliko nevarnost predstavljajo izlitja nevarnih snovi ob nesrečah, npr. ob prevažanju po
cestah, pretakanju v skladiščih ali puščanju naftnih rezervoarjev (Kogovšek, Petrič, 2002)
Varovanje pred tovrstnim onesnaževanjem je poleg omejenega in nadzorovanega prevoza
nevarnih snovi tudi ustrezna kanalizacija meteorske vode s cest in njihovo opremljanje z
lovilniki olj. V prometu je možen tudi drug izvor onesnaževanja, in sicer z bencinskih črpalk
in morebitnem iztekanju naftnih derivatov. Pozimi predstavlja problem tudi uporaba soli
zoper poledico (Kogovšek, Petrič, 2002).
Študija ranljivosti okolja z vidika voda ne upošteva prometa kot kazalnika pri vrednotenju
družbenogeografskih kazalcev pa vendar ravno promet predstavlja veliko nevarnost za
onesnaženje podzemeljske vode, saj bi lahko onesnaževalo zelo hitro prodrlo do
podzemeljske vode in od tam napredovalo do zajetja ali izvira.
4.3.2.3.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Preko zaledja Globočca potekajo ceste (preglednica 10, karta 5), ki povezujejo Suho krajino
in Dobrepolje. To je cesta Zagradec-Ambrus-Žvirče, ki se nadaljuje proti Strugam, le-ta pa
proti Kompoljam. Cesta iz Dobrepolja je naprej preko Ponikev povezana z Velikimi Laščami
in Ribniško dolino.
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Karta 5: Ceste v hidrografskem zaledju vodnih virov Suhe krajine (GURS, 2007)

Največjo prometno obremenitev predstavlja cesta Rašica-Žlebič s povprečnim letnim
dnevnim prometom vseh motornih vozil 6306. Cesta poteka ob toku Tržiščice, ki je
podzemeljsko povezana z Globočcem in tako predstavlja potencialno nevarnost onesnaženja
le-tega ob morebitnem razlitju nevarnih snovi. Ob tej cesti poteka tudi železniška proga
Ljubljana-Kočevje, ki tudi predstavlja potencialno nevarnost za podzemeljske vode ob
kakršnikoli nesreči.
Kljub temu, da je cesta Zagradec-Ambrus-Žvirče, ki je v neposredni bližini Globočca,
prometno neprimerno manj obremenjena od cestnega odseka Rašica-Žlebič, vseeno
predstavlja veliko nevarnost za vodni vir Globočec. Ob morebitni nesreči bi voda lahko v zelo
hitrem času prodrla v podzemlje in proti vodnemu viru Globočec, kar bi povzročilo veliko
ekološko katastrofo in skoraj 70 % prebivalstva Suhe krajine bi ostalo brez pitne vode.
Pravzaprav vse ceste, ki ležijo na vodozbirnem zaledju vodnega vira Globočec, predstavljajo
potencialno veliko nevarnost ob kakršnikoli nesreči in prodrtju nevarnih snovi v
podzemeljske vode.
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Preglednica 10: Prometne obremenitve za leto 2005 v hidrografskem zaledju Globočca (Direkcija
RS za ceste, 2007)
PROMETNI
VSA
OSEBNA
TOV. S
ODSEK
VOZILA(plpd) MOTORJI VOZILA AVTOBUSI LAH.TOV SR.TOV TEŽ.TOV. PRIK.
Rašica-Žlebič
6306
49
5472
58
388
96
120
123
Žlebič-Breg
6600
35
5815
85
350
120
95
100
Sodražica-Žlebič
2520
13
2124
18
170
110
25
60
Videm-Pri cerkvi
Struge
310
2
283
3
13
9
1
2
Pri cerkvi StrugeŽvirče
277
2
243
5
25
9
1
2
Zagradec-AmbrusŽvirče
107
2
94
0
8
1
0
2
Žvirče-Smuka
221
2
191
5
13
7
1
2

plpd - vsa vozila: povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil
Lah.tov.:Lahki tovornjaki (manj kot 3,5 t)
Sr.tov.:Srednji tovornjaki (3,5-7 t)
Tež.tov.:Težki tovornjaki (nad 7 t)
Tov.s prik.:Tovornjaki s prikolico
4.3.2.3.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Potencialno nevarnost za onesnaženje podzemne vode predstavlja gozdna cesta, ki povezuje
Sela pri Šumberku in Valično vas ter naprej Zagradec (karta 5). Čeprav gre za gozdno cesto,
je dokaj prometna, saj mnogim predstavlja bližnjico med Dolenjskim podoljem na severni
strani in Suho krajino na južni strani. Žal pa ni natančnega podatka o povprečnem dnevnem
letnem prometu. Potem je tu še cesta, ki pelje skozi vas Gornji Križ. Njen severni krak nas
pripelje ravno do vodne vrtine in naprej v gozd, severovzhodni pa do vikendov in zidanic v
Brinovo goro.
4.3.2.3.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Preglednica 11: Prometne obremenitve za leto 2005 v hidrografskem zaledju vodne vrtine v
Radanji vasi (Direkcija RS za ceste, 2007)
PROMETNI
ODSEK
ŠmartnoRadohova vas

VSA
OSEBNA
VOZILA MOTORJI VOZILA
1246

33

1069

TOV.
S
AVTOBUSI LAH.TOV SR.TOV TEŽ.TOV. PRIK.
4

55

34

36

plpd - vsa vozila: povprečni letni dnevni promet vseh motornih vozil
Lah.tov.:Lahki tovornjaki (manj kot 3,5 t)
Sr.tov.:Srednji tovornjaki (3,5-7 t)
Tež.tov.:Težki tovornjaki (nad 7 t)
Tov.s prik.:Tovornjaki s prikolico
Velik dejavnik tveganja za onesnaževanje vodnega telesa predstavlja cesta, ki poteka po njem.
Gre za cesti , ki povezuje Šmartno pri Litiji in Radohovo vas (karta 5) in cesto, ki pripelje v
Radanjo vas. Ker vodna vrtina leži tik pod cesto, je nevarnost onesnaženja še toliko večja. S
ceste je sicer speljan betonski jarek, ki poteka mimo vodnih vrtin, ki naj bi onesnažilo odvedel
mimo vrtin dolvodno po Temenici.
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4.3.3. Kmetijstvo
Kmetijstvo s svojo dejavnostjo je tudi vir onesnaževanja kraških voda. Zlasti zaradi dejstva,
da prevladujejo ekstenzivne in tradicionalne oblike kmetovanja. Varstvo voda zahteva
omejitev uporabe in pravilno ravnanje s škodljivimi snovmi, primerno urejene objekte za rejo
živine in gnojišča. Potrebno je pravilno uporabljati ustrezne količine in izbrati primeren čas za
gnojenje, kar pomeni ne tik pred deževjem. Neprimerna uporaba umetnih gnojil in zaščitnih
sredstev povzroča prekomerno vsebnost nitratov in drugih kemičnih snovi v vodi (Kogovšek,
Petrič, 2002).
4.3.3.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
V zaledju izvira Globočec so kmetijske površine predvsem na večjih uravnavah na območju
Dobrepolja in Strug, v severnem delu Ribniške doline in na območju Ambrusa, Brezovega
Dola in Žvirč. Prevladujejo kmetije, ki se ukvarjajo z mešano živinorejo in mešano rastlinsko
pridelavo ter živinorejo (Popis kmetijstva, 2000). Območje zaledja Globočca ima povprečno
število glav živine na hektar znaša manj kot 1,1 (podatek je privzet po MOP, karta GVŽ/ha za
Slovenijo). Poleg njiv in vrtov, ki so namenjeni za prehrano lokalnega prebivalstva,
prevladujejo površine s travniki in pašniki (Popis kmetijstva, 2000). Za predel, ki je na
območju občine Ivančna gorica, je značilno tudi vinogradništvo na prisojnih pobočjih manjših
razsežnosti.
Karta 6: Živinorejska gostota v JV Sloveniji GVŽ/ha (Geografski inštitut Antona Melika, 2007)

4.3.3.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Na območju vodne vrtine Gornji Križ prevladuje samooskrbno kmetijstvo z mešano rastlinsko
pridelavo in mešano živinorejo. Povprečno število glav živine na hektar je manj kot 1,1
(podatek je privzet po MOP, karta 6 GVŽ/ha za Slovenijo). Razgiban relief ne omogoča
obdelave večjih površin. Velik del pa tudi tu zavzemajo travniki in pašniki. Na posameznih
koščkih so tudi vinogradi.
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4.3.3.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
Obdelovalne površine se nahajajo na levem bregu Temenice. Velik del zavzemajo travniki in
pašniki. Gre za območje v kraju Vrh pri Sobračah in v Radanji vasi. V glavnem gre za
samooskrbno kmetijstvo z mešano rastlinsko pridelavo in mešano živinorejo. Tudi za to
območje lahko privzamemo podatek MOP o povprečnem številu glav živine na hektar, ki
znaša manj kot 1,1.
Po dolini reke Temenice se na tem območju nahajajo travniki. Njive in travniki se nahajajo
tudi v Radanji vasi. Prekomerna uporaba gnojil in insekticidov bi lahko ogrozila kakovost
vode. Pomemben dejavnik tveganja za vodni vir predstavljajo tudi gnojišča.

4.4. OCENA RANLJIVOSTI OKOLJA (VODNIH VIROV IN
HIDROGRAFSKIH ZALEDIJ SUHE KRAJINE) Z VIDIKA VODA
Ocena ranljivosti okolja z vidika voda temelji na oceni naravne ogroženosti oziroma oceni
regeneracijskih ter nevtralizacijskih sposobnosti okolja z vidika voda ter doseženi stopnji
celotne in integralne obremenitve, kar se kaže v zmogljivosti okolja z vidika voda in prek te
tudi v primernosti prostora za nadaljne človekove posege. Zanimalo nas je, v kolikšni meri so
potrebni varovalni ukrepi, še zlasti, če so predvidene kot vodni vir za oskrbo. Pri tem je
potrebno upoštevati splošne značilnosti voda in pa tudi njihovo zmogljivost ter samočistilne
sposobnosti (Špes et al., 2002).
Pokrajinska občutljivost vodnih virov kraškega sveta je na splošno zelo velika, v drobnem pa
odvisna od geoloških in hidroloških značilnosti območja. Po mnenju krasoslovcev se kraški
vodni viri na splošno uvrstijo med vodnoekološko zelo občutljiva območja (Špes et al., 2002).
Potrebno je poudariti, da za proučevanje naravne občutljivosti kraškega sveta z značilnim
podzemeljskim odtekanjem ni izdelane metodologije. Kjer zaradi karbonatne podlage ni
površinskih tokov, se avtomatično uvrstijo v četrti razred med tako imenovana območja z zelo
majhnimi regeneracijskimi in nevtralizacijskimi sposobnostmi (Špes et al., 2002).
Kljub temu smo se odločili prikazati oceno ranljivosti in nekaterih kazalcev z namenom, da bi
še bolj razsvetlili problematiko kraških vodnih virov in njihove občutljivosti in potencialnih
obremenitev, ki lahko ranijo ta svet.
V nadaljevanju bo predstavljena ocena ranljivosti vodnih virov in njihovih hidrografskih
zaledij po metodologiji, ki je bila opisana v metodoloških izhodiščih.
Preglednica 12 prikazuje stopnjo občutljivosti in obremenitev za posamezni vodni vir Suhe
krajine in skupno oceno ranljivosti hidrografskih zaledij z vidika voda.
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Preglednica 12: Skupna ocena ranljivosti okolja z vidika voda hidrografskih zaledij vodnih virov
Suhe krajine
Vodni vir
Vrednotenje
kazalcev

Vrtina v Gornjem
Križu

Globočec

Vrtina v Radanji vasi

fizičnogeografskih

Površina vodozbirnega zaledja (km2)
1. 200 km in manj

x

x

x

2. nad 200-500
3. nad 500-1000
4. nad 1000
Stopnja zakraselosti površja
1. ni zakraselo

x

2. zmerno zakraselo
3. močno zakraselo

x
x

4. zelo močno zakraselo
Delež gozdnih površin

x

1. 75-100 %
2. 50-75 %

x

x

3. 25-50 %
4. 0-25 %
Rečni režim vodotokov
Ocena
regeneracijskih
in
nevtralizacijskih sposobnosti vode
1. regeneracijska in nevtralizacijska
sposobnost je velika
2. regeneracijska in nevtralizacijska
sposobnost je zmerna
3. regeneracijska in nevtralizacijska
sposobnost je majhna
4. regeneracijska in nevtralizacijska
sposobnost je zelo majhna
Vrednotenje
družbenogeografskih
kazalcev

dežno-snežni s kraško
sredozemsko
obarvanostjo

x

x

x

Gostota poselitve
1. redka poselitev (do 25 preb/km2)
2. zmerna poselitev (nad 25 do 100
preb/km2)
3. gosta poselitev (nad 100 do 250
preb/km2)
4. zelo gosta poselitev (nad 250
preb/km2)
Priključenost prebivalstva na javno
vodovodno omrežje

x
x

x

1. nenaseljeno
2. 50 % in manj prebivalcev
3. 50-80 % prebivalcev

x
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4. nad 80 % prebivalcev
Priključenost
prebivalstva
kanalizacijsko omrežje

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

na

1. nenaseljeno
2. nad 50 % prebivalcev
3. 25-50 % prebivalcev
4. 25 % in manj prebivalcev
Mesečna količina porabljene vode na
prebivalca
1. 3,5 m3 in manj
3

2. nad 3,5-4,5 m

x

3. nad 4,5-5,5 m3
4. nad 5,5 m3
Živinorejska gostota (GVŽ/ha)
1. do 0,8
2. nad 0,8-1,2

x

3. nad 1,2-2
4. nad 2
Dosežena stopnja obremenjenosti
okolja z vidika voda
1. dosežena stopnja obremenitve okolja
je majhna
2. dosežena stopnja obremenitve je
zmerna
3. dosežena stopnja obremenitve je
velika
4. dosežena stopnja obremenitve je zelo
velika
Skupna ocena ranljivosti okolja z
vidika voda

x

1. ranljivost z vidika voda je majhna
2. ranljivost okolja z vidika voda je
zmerna
3. ranljivost z vidika voda je velika
4. ranljivost okolja z vidika voda je zelo
velika

x
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4.4.1. Globočec in njegovo hidrografsko zaledje
Izvir Globočec dobiva vode podzemeljsko. Je tipični kraški vodni izvir.
V primeru Globočca, ki vode v celoti dobi s podzemeljskim pretakanjem, lahko privzamemo
zelo mahne regeneracijske in nevtralizacijske sposobnosti, kljub temu da na delu
vodozbirnega zaledja vode tečejo površinsko (Tržiščica, ki ponika v Tenteri) in je kamninska
podlaga sestavljena iz vodotesne podlage. Tržiščica s svojimi povirnimi kratkimi pritoki in
skromnim pretokom nima velikih samočistilnih sposobnosti. Zato jo lahko uvrstimo v razred
z majhnimi nevtralizacijskimi in regeneracijskimi sposobnostmi.
Površina vodozbirnega zaledja, ki je ocenjena na 142,25 km2 (karta 8), uvršča vodni vir
Globočec v prvi razred oziroma najnižjo stopnjo občutljivosti pri vrednotenju
fizičnogeografskih kazalcev. Seveda je potrebno upoštevati, da gre za kraško površje s
podzemeljskim pretakanjem, kjer gre za večjo pokrajinsko občutljivost in nasploh manjše
samočistilne sposobnosti voda.
Delež karbonatnih kamnin v vodozbirnem zaledju Globočca je več kot 75 %, kar ga uvršča
med močno zakrasela območja z majhnimi samočistilnimi sposobnostmi voda.
Gozdovi pokrivajo 72 % vodnega telesa Globočec. Ta kazalec kaže na dokaj ugodno
naravnogeogarfsko značilnost, saj večja kot je pokrovnost z gozdom tem manjša je možna
ranljivost voda. Gozd predstavlja tudi večjo evapotranspiracijo in manjši vodni odtok.
Podatki o srednjih mesečnih pretokih uvrščajo Krko v dežno-snežni režim s kraško
sredozemsko obarvanostjo, za katerega je značilno da se drugotni jesenski višek močno
približa spomladanskemu, pri čemer je izrazito nizko poletno vodno stanje (Plut, 2000).
Večje kot je kolebanje vodnega toka, večja je občutljivost voda. Še posebno v poletnem času.
Na kolebanje vodnega toka poleg dežja in snežnice vpliva tudi izhlapevanje in v primeru
Globočca seveda podzemeljsko pretakanje. Evapotranspiracija je pomembna v rastni dobi,
podzemeljski tok pa zakasni in podaljša odtočni val, ki nastane zaradi dežja in deževnice
(Plut, 2000). Tudi z vidika rečnega režima bi mu lahko pripisali veliko občutljivost.
Regeneracijska in nevtralizacijska sposobnost pokaže sposobnost da se vzpostavi porušeno
ravnotežje oziroma sposobnost vode, da ublaži učinke negativnih posegov.
Naravnogeografske značilnosti vodozbirnega zaledja Globočca ga označujejo kot območje z
majhnimi nevtralizacijskimi in regeneracijskimi sposobnostmi.
Zaledje Globočca z gostoto poselitve 25,56 prebivalcev/km2 označuje zmerna poselitev. Pri
gostoti poselitve je pomembna tudi strnjenost poselitve. Bolj kot je strnjena bolj, se povečuje
potencialna ranljivost voda z odplakami. Največ naselij je na območju Dobrepolja in Strug ter
porečja Tržiščice. Torej je značilno zgoščevanje poselitve po posameznih območjih.
Javno vodovodno omrežje je zajelo polovico naselij. Okoli 850 prebivalcev je brez javne
vodooskrbe, kar uvršča zaledje Globočca v tretji razred z vidika obremenitev. Ob upoštevanju
vaških vodovodov v porečju Tržiščice kot javnih vodovodov bi lahko ocenili opremeljenost z
vodovodom več kot 80 % prebivalstva. Ta ocena je bolj realna, saj glede na stalni dotok
studencev in s tem nemoteno oskrbo z vodo lahko privzamemo enako povprečno porabo vode
kot za ostala naselja. Večje kot je število prebivalcev, ki so priključeni na javno vodovodno
omrežje, večja je poraba vode in s tem količina odplak.
Manj kot 25 % je priključenih na javno kanalizacijsko omrežje, kar pomeni veliko
obremenitev kraškega sveta. Ljudje individualno rešujejo odplake, le redki z vodotesnimi
triprekatnimi greznicami.
Količina porabljene vode z upoštevanjem porabe v naseljih, ki imajo javni vodovod, uvršča
zaledje Globočca v drugi razred. Obremenitve v zaledju Globočca so označene kot velike.
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Skupna ocena ranljivosti hidrografskega zaledja Globočca z vidika voda je velika, kar zahteva
visoko stopnjo varovanja voda in nujno presojo vplivov na okolje pri dodatnih obremenitvah.

4.4.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu in njeno hidrografsko zaledje
Vodno telo vodne vrtine v Gornjem Križu, ki je veliko okoli 2 km2, ga uvršča v najnižji
velikostni razred (pod 200 km2), kar je z vidika samočistilnih sposobnosti ugodno, namreč
večje kot je hidrografsko zaledje, bolj je lahko izpostavljeno različnim obremenitvam.
Hidrografsko zaledje je skoraj v celoti pokrito z gozdom, kar predstavlja ugodno varovalo za
podzemeljske vode, vendar je zelo močno zakraselo s kraško razpoklinsko poroznostjo z
veliko propustnostjo in kot tako zelo občutljivo.
Tako so fizičnogeografske značilnosti hidrografskega zaledja vodne vrtine v Gornjem Križu
podale oceno o zmernih regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti tega območja.
Tu je zopet potrebno poudariti, da so za območja, ki so v celoti zakrasela in kjer ni
površinskih vodotokov, v študiji ranljivosti okolja z vidika voda regeneracijske in
nevtralizacijske sposobnosti okolja z vidika voda ocenjene na zelo majhne.
V hidrografskem zaledju vodne vrtine v Gornjem Križu je 22,5 prebivalcev na km2, kar jo
uvršča v najnižji razred do 25 preb/km2. Prebivalstvo je priključeno na vodovodno omrežje v
celoti, vendar je značilna souporaba vode iz kapnic kot je bilo značilno do nedavnega, kar pa
onemogoča točnega podatka o porabi vode. Poraba vode se tako ni izkazala kot velika
obremenitev vodnega telesa. Značilna pa je neurejena kanalizacija oziroma greznice, ki ne
upoštevajo zakonskih predpisov in ki lahko močno obremenjujejo vodno telo.
Živinorejska gostota z 1,1 GVŽ/ha jo uvršča v razred z zmerno obremenitvijo.
Veliko potencialno nevarnost predstavlja cesta, ki poteka skozi vodno telo, saj bi ob morebitni
nesreči lahko onesnaževalo zelo hitro prodrlo do podzemeljske vode.
Obremenitve ob upoštevanju kazalcev so podale oceno o zmerni obremenitvi.
Skupna ocena ranljivosti z vidika voda je zmerna, kjer so vodne razmere omejitveni dejavnik
in kjer so potrebni varovalni ukrepi pred dodatnimi obremenitvami.

4.4.3. Vodna vrtina v Radanji vasi
.
Površina vodnega telesa vodnega vira v Radanji vasi je 1,6 km2, kar je ugodno z vidika
naravne občutljivosti. Površje je zmerno zakraselo, fluviokraško površje, srednje prepustne za
vodo. Gozdovi se nahajajo zahodno od Temenice in nad naseljem Radanja vas.
Ocena regeneracijskih in nevtralizacijskih sposobnosti je ocenjena na zmerno.
Gostota poselitve vodnega telesa v Radanji vasi je 46,25 preb/km2. Kar predstavlja zmerno
poselitev z vidika obremenjevanja vode. Prebivalstvo je priključeno na javni vodovod samo v
Radanji vasi, medtem ko se v Vrhu pri Sobračah oskrbujejo iz studenca, katerega vode se
zbirajo v vodohran, od tam naprej pa do posameznih gospodinjstev. Zopet ni bilo mogoče
pridobiti podatkov o porabi vode, vendar lahko vseeno predpostavimo enako porabo kot v
Radanji vasi, saj vode nikoli ne primanjkuje in s tem poteka nemotena oskrba z vodo.
Povprečna poraba vode na prebivalca na mesec je ocenjena na 3,36 m3. Na vodnem telesu v
Radanji vasi ni kanalizacijskega omrežja, kar predstavlja veliko obremenitev voda.
Živinorejska gostota pa je ocenjena na 1,1 GVŽ/ha.
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Družbenogeografski kazalci so podali oceno o doseženi stopnji obremenitve vodnega telesa
vodne vrtine v Radanji vasi za zmerne.
Skupna ocena ranljivosti vodozbirnega zaledja z vidika voda je ocenjena na zmerno, kjer so
vodne razmere omejitveni dejavnik in so potrebni varovalni ukrepi pred dodatnimi
obremenitvami.

4.5. KAKOVOST VODE VODNIH VIROV SUHE KRAJINE
Obremenjenost se ocenjuje na podlagi prisotnosti snovi v kemijski sestavi vode, kot posledica
človekovega onesnaževanja (Kogovšek, Petrič, 2002).
Kakovost vode, ki je namenjena oskrbi s pitno vodo, je odraz ranljivosti podzemne vode. Za
vodonosnik s kraško razpoklinsko poroznostjo je značilno hitro odtekanje vode in s tem slabe
samočistilne sposobnosti. Voda, ki priteka s površja in ponikuje v podzemlje prinaša s seboj
različne nečistoče. Vode tu niso dovolj čiste in le malo je v teh kamninah izvirov, kjer bi bila
voda primerna za pitje. Na kakovost vode vpliva tudi izdatnost izvira, ki pa je ponavadi pri
kraških izvirih zelo nestanovitna.
Voda je osnovni in sestavni del vseh živih bitij. Kjer koli so vode, reke, jezera, mlake, je v
njih nekaj oblik življenja. Tudi v podzemeljski vodi je nekaj organizmov, če je v vodi le nekaj
hrane, kisika in svetlobe. Mnogi od organizmov, ki živijo v vodah, so tudi škodljivi. To so
škodljive bakterije, virusi in paraziti ter nekatere praživali. Pri nas so pogosta jajčeca gliste in
trakulj, ki se lahko naselijo v človeku ali domačih živalih. Še posebno v preteklosti so
povzročile številne bolezni kot so tifus, kolera, griža, virusna zlatenica itd.
Tudi potem ko voda že teče po omrežju, prodira z njo mimo filtrov ali pa skoznje nekaj
mikroorganizmov, kot so na primer železne bakterije, ki se v ceveh razmnožujejo in dajejo
vodi neprijeten okus in vonj in barvo. Lahko pa se zasidrajo tudi večji organizmi (Voda,
1994).

4.5.1. Kraški izvir Globočec
Osnovni cilj pri preskrbi s pitno vodo je zagotovljena ustrezna zdravstvena pitna voda, zato se
nenehno izvaja nadzor nad zdravstveno ustreznostjo in skladnostjo pitne vode. Osnova za
kontroliranje ustreznosti oskrbe s pitno vodo so HACCP standardi, ki določajo
prepoznavanje, ocenjevanje, ukrepanje in nadzor nad tehnološkimi procesi, določevanje
kritičnih kontrolnih točk, notranji in zunanji nadzor, odprava nepravilnosti in vodenje
evidence o dogodkih in procesih. Notranji nadzor nad kakovostjo vode izvaja JKP Grosuplje
v skladu z občinskimi odloki o varstvu virov pitne vode, s katerimi so predpisana zavarovana
območja virov pitne vode, varstveni pasovi in ukrepi za zavarovanje teh virov pred
onesnaževanjem. Zunanji nadzor pa izvaja Zavod za zdravstveno varstvo v okviru ministrstva
pristojnega za zdravje na podlagi realnega ocenjevanja in kontrole vzorcev pitne vode (JKPG,
2007).
Priprava vode
Priprava pitne vode se izvaja v vodarni Globočec, kjer poteka dezinfekcija in črpanje pitne
vode. Namreč voda iz Globočca je pred pripravo neprimerna za pitje.
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Najprej se vodo zajame pred posebnim zajezitvenim jezom s posebno sesalno košaro, potem
ko se voda odvzame iz zajetja, se pred zajezitvenim jezom stalno vzorči na prisotnost
ogljikovodikov in mineralnih olj. Voda se nato po cevovodu transportira do vodarne, kjer se
na vstopu v vodarno merijo fizikalno-kemijske lastnosti vode (pH, elektro odpornost, motnost
in temperatura).
Če nastopi motnost večja od 5 NTU, se vodi dodajo koagulanti, največkrat aluminijev sulfat
ali železov sulfat. Koagulacija se izvaja v posodah s hitrim mešanjem in kratkim
zadrževalnim časom.
Sledi postopek flokulacije, ki se izvaja v večjih okroglih bazenih s počasnim mešanjem
hitrosti pod 0,3 m/s. Zadrževalni čas je do 30 minut. Nastanejo flokule, ki nase vežejo
koloidne snovi.
Iz flokulatorja se voda odliva v velike počasne usedalnike, kjer flokule v obliki kosmov zaradi
sile težnosti potonejo na dno in se preko posebnih žlebov odvajajo v posebni bazen blata, čista
voda pa odteka skozi peščene filtre naprej do objektov za dezinfekcijo.
Peščeni filtri služijo odstranjevanju najdrobnejših snovi. Sestavljen je iz čistilnega in
drenažnega sloja, ter luknjičastih cevi s sapnicami, preko katerih se izvaja čiščenje filtrov z
vodo iz bazena čiste vode. Počasni peščeni filtri odstranjujejo suspendirane koloidne snovi,
prav tako bakterije, viruse cist in oocist parazitov ter izlužujejo železov oksid iz procesa
deferizacije.
V primeru podatka o olju v vodi se vklopi alarm. Zagon doziranja aktivnega oglja je nato
potrebno izvesti ročno s stalno meritvijo preboja filtra.
Končna stopnja priprave vode pred transportom pitne vode je dezinfekcija (odstranitev
patogenih organizmov). Kot dezinfekcijsko sredstvo se uporablja plinski klor.
Mikrobiološki filter in kloriranje naredita vodo šele pitno. Izdatnost padavin in sušnost tudi
vplivata na kakovost vode, ki takrat postane kalna.
Preglednice (13-17) prikazujejo podatke o kakovosti vode, ki jih izvajajo JKPG in JKPNM.
Podatke o analizi vode pred obdelavo nismo uspeli pridobiti, saj v JKPG večinoma delajo
analize vode po obdelavi. Torej analize na mestih, ki so pomembne z vidika distribucije vode
do posameznih porabnikov. Fizikalno-kemijske analize opravljajo večinoma samo na
omrežju, bakteriološke analize pa na izviru.
Če primerjamo preglednici o analizi vode za leto 2005 in 2006 ugotovimo, da je v obeh letih
pri opravljenih bakterioloških analizah do neustreznega vzorca v sušnejšem delu leta, ko je bil
manjši pretok.
Tudi JKPNM ima podatke samo o vodnih virih na pipi. Značilnosti vode in njena kakovost se
spremenijo, ko le-ta potuje po omrežju. Zelo pomemben negativen vpliv suhokrajinskega
vodovoda je njegova dotrajanost in pretežno azbestno-cementno cevovodno omrežje.
Preglednica 13: Analiza vode iz Globočca za leto 2005 in 2006 (JKPG, 2007)
Datum odvzema
17.1.2005
17.2.2005
4.3.2005
12.4.2005
9.5.2005
15.6.2005
26.7.2005
9.8.2005
22.9.2005
3.11.2005

Mikrobiološke analize
Fizikalno kemijske analize
U
NU
U
NU
4
0
1
0
4
0
1
0
3
0
1
0
4
0
1
0
4
0
1
0
4
0
1
0
4
0
1
0
3 1*OŠ Prevole
1
0
4
0
2
0
5
0
2
0
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23.11.2005
12.12.2005
Skupaj
Datum odvzema
25.1.2006
21.2.2006
24.3.2006
10.4.2006
14.6.2006
18.9.2006
Skupaj

4
4
47
Mikrobiološke analize
U
NU
4
5
3
3
4
3
22

0
0
1

0
0
0
1
0
2
3

2
0
1
0
15
0
Fizikalno kemijske analize
U
NU
1
0
1
0
1
0
1
0
3
0
3
0
10
0

*U-ustreza, NU-neustreza
Preglednica 14: Analiza vode 18.9.2006 na izviru Globočca (JKPG, 2007)
PARAMETER
Escheria coli
Koliformne bakterije
Število kolonij pri 22°C
Število kolonij pri 36°C

ENOTA
CFU/100 ml
CFU/100 ml
CFU/100 ml
CFU/100 ml

REZULTAT
najdeno
najdeno

NORMATIV
ni najdeno
ni najdeno
183 brez sprememb
55

100

Preglednica 15: Analize vode iz Globočca za leto 2006 (JKPNM, 2007)
Bakteriološke analize
MESEC ODVZEMA
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
ŠT. VZORCEV
U

U N
0 0
0 0
0 0
0 0
1 0
1 0
1 0
0 1
1 0
1 1
1 0
1 0
9
7

Kemijske analize
MESEC ODVZEMA
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
ŠT. VZORCEV
U

U

N
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*U-ustreza, NU-neustreza
Preglednica 16: Analize vode v vodohranu Pleš (13.7.2006) (JKPNM, 2007)
PREISKAVA
elektroprevodnost (20°C)
pH
T vode
klor – prosti
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Koliformne bakterije
Skupno št. bakterij pri 22°C
skupno št. bakterij pri 36°C

ENOTA
µS/cm
°C
mg/
- CFU/100 ml
-CFU/100 ml
-CFU/100 ml
-CFU/ml
-CFU/ml

REZULTAT

NORMATIV
371 <2500
7,65 6,5-9,5
16,8
0,18

nismo našli
nismo našli

0
0
5
1 <100
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Vonj
Okus
Barva
Motnost
Amonij

m-1
NTU
mg/l NH4

sprejemljiv
sprejemljiv
<0,1

sprejemljiv

0,17
<0,02

0,5

Preglednica 17: Analiza vode v vodohranu Cvibelj (11.9.2006) (JKPNM, 2007)
PREISKAVA
elektroprevodnost (20°C)
pH
T vode
klor – prosti
Clostridium perfringens
Escherichia coli
Koliformne bakterije
Skupno št. bakterij pri 22°C
skupno št. bakterij pri 36°C
Vonj
Okus
Barva
Motnost
Amonij

ENOTA
µS/cm
°C
mg/
- CFU/100 ml
-CFU/100 ml
-CFU/100 ml
-CFU/ml
-CFU/ml

m-1
NTU
mg/l NH4

REZULTAT

NORMATIV
580 <2500
7,65 6,5-9,5
16,4
0,05

nismo našli
nismo našli
nismo našli

0
0
9
13 <100
sprejemljiv

sprejemljiv
sprejemljiv
<0,1

0,31
<0,02

0,5

4.5.2. Vodna vrtina v Gornjem Križu
Voda iz vrtine iz Gornjega Križa je neoporečna in primerna za pitje praktično brez predhodne
obdelave. Voda gre skozi filter oglja. Novozgrajeno cevovodno omrežje je tudi neoporečno.
Analize vode, ki jo prikazuje preglednica za lansko leto, kažejo na ustreznost vode.
Preglednica 18: Analiza vode v Gornjem Križu za leto 2006 (JKPNM, 2007)
Bakteriološke analize
MESEC ODVZEMA
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Avg
Sep
Okt
Nov
Dec
ŠT. VZORCEV
U

U N
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
7
7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kemijske analize
MESEC ODVZEMA
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
avg
sep
okt
nov
dec
ŠT. VZORCEV
U

U

N
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

*U-ustreza, NU-neustreza
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4.5.3. Vodna vrtina iz Radanje vasi
Voda iz vrtine v Radanji vasi se predhodno obdela z dodajanjem CO2 za izločanje vodnega
kamna, ki bi se sicer nabiral na ceveh in z ogljem. Na kakovost vode negativno vpliva
cevovodna sestava, ki je pretežno iz zdravstveno neustreznega azbest-cementnega materiala in
nasploh njena slaba gradnja. Sicer pa je voda neoporečna, kar prikazuje spodnja preglednica z
zadnjo lanskoletno opravljeno analizo vode.
Preglednica 19: Analiza vode iz Radanje vasi (12.12.2006) (JKP Trebnje, 2007)
PREISKAVA
elektroprevodnost (20°C)
pH
T vode
klor – prosti
Clostridium perfringens- CFU/100
ml
Escherichia coli
Koliformne bakterije
Skupno št. bakterij pri 22°Cskupno št. bakterij pri 36°CVonj
Okus
Barva
Motnost
Amonij

ENOTA
µS/cm

REZULTAT

°C
mg/
-CFU/100 ml
-CFU/100 ml
CFU/ml
CFU/ml

m-1
NTU
mg/l NH4

NORMATIV
685 <2500
7,1 6,5-9,5
11,2

nismo našli
nismo našli

sprejemljiv
sprejemljiv
<0,1
<0,1
<0,2

0
0
2
1 <100
sprejemljiv

0,5
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5. VAROVANJE KRAŠKIH VODA
Vsako zajetje podzemne vode je potrebno varovati pred onesnaženjem ali neželenimi
spremembami njihovega režima ali količinskega stanja. Za varovanje kakovosti in količine
zajetja morajo biti vzpostavljeni določeni zaščitni ukrepi, ki so običajno razvrščeni po
strogosti v varstvenih pasovih v zaledju zajetja. Evropske smernice države članice usmerjajo
k zaščiti in preprečitvi poslabševanja količinskega in kakovostnega stanja podzemnih vod v
vodonosnikih na celotnem območju države, in sicer le k zaščiti zajetih virov podzemnih vod,
temveč tudi potencialnih in praktično vseh ostalih virov podzemnih vod (Prestor et al, 2002).
Vodonosnik je po definiciji geološka plast, iz katere je ekonomsko pridobivati podzemno
vodo. Še pred desetimi leti so kot vodnogospodarsko osnovo Slovenije obravnavali samo
podzemno vodo v vodonosnikih, ki jih predstavljajo rečne naplavine. Danes pa je jasno, da je
potencial vodonosnikov v kamninah prav tako ali celo še bolj pomemben. Predvsem potencial
globokih vodonosnikov, ki so bolj zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Tehnološki razvoj je
omogočil izdelavo vodnjakov z visoko izdatnostjo, tudi v kamninah ali usedlinah s srednjo ali
cel slabo prepustnostjo. Zaradi tega je potrebno ohranjati bolj aali manj celotno ozemlje
Slovenije (Prestor s sodelavci, 2002).
Po mnenju Kogovškove in Petričeve (2002) mora varovanje kraških voda zajemati celoten
ekosistem z vodonosnikom, preperinskim pokrovom, morfologijo in vegetacijo ter različnimi
oblikami izrabe tal. Gre za sonaravnostni pristop ali trajnostno gospodarjenje s krasom.
1. Vrednotenje kraških voda
Kraška voda je bistveni del ekosistema, naravni vir in javno ter ekonomsko dobro. Njena
kakovost in količina določita njihovo uporabo. Kraški vodni viri morajo biti zaščiteni.
Upoštevati je treba tudi odzivanje vodnih ekosistemov in obnovljivost, tako da lahko človeku
in njegovim dejavnostim zadovoljujejo potrebe po vodi. Pri rabi vode je potrebno zadovoljiti
osnovne potrebe in ohranjanje ekosistemov.
Pri vrednotenju so zajeti trije glavni vidiki:
- poznavanje naravnih značilnosti: obseg, način napajanja in uskladiščenja podzemne
vode, značilnosti izvirov, razporeditev, količine vode
- kakovost vode
- sedanje in načrtovane potrebe po vodi ter možnosti njene izrabe
2. Ocena ranljivosti kraških voda
Je ocena naravne občutljivosti in obremenitev človeka. Ocena ogroženosti temelji na:
- identificiranju nevarnosti
- oceni verjetnosti pojavljanja negativnih vplivov, ki je odvisna od občutljivosti in
obremenjevanja
- opredelitvi možnih posledic, tudi v povezavi s pomenom posameznih vodnih virov za
vodno oskrbo
- pripravi strategije varovanja in gospodarjenja z vodami
3. Načrt ustreznega gospodarjenja z vodami
Na podlagi pripravljenih strokovnih podlag je treba določiti za že zajete vodne vire pa tudi za
potencialne način njihove zaščite in sprejeti ustrezen nadzor nad uresničevanjem
predstavljenih ukrepov. Pomemben dejavnik je tudi obveščanje, vzgoja in izobraževanje
prebivalstva. Ljudje se moramo zavedati življenjskega pomena podzemne vode in njihove
občutljivosti za onesnaževanje s kraškega površja.
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5.1. VARSTVENI PASOVI VODNIH VIROV V SUHI KRAJINI
Z občinskimi odloki so zajetja vodnih virov, ki oskrbujejo prebivalstvo Suhe krajine,
zavarovana z varstvenimi pasovi. Karta 8 v prilogi prikazuje vodne vire iz vodnih vrtin v
Gornjem Križu, Radanje vasi in izvir Globočec ter njihove varstvene pasove.
Varstveni pasovi zajemajo najožji pas z najstrožjim režimom zavarovanja, ožji varstveni pas s
strogim režimom zavarovanja in širši varstveni pas s higiensko tehničnim režimom
zavarovanja.
Najožji varstveni pas varuje neposredno okolico zajetja, ki predstavlja stik s podtalnico in kjer
je možno zelo naključno ali namerno onesnaženje vode. Dostop je možen samo za upravljalca
in zaposlene.
Ožji varstveni pas zajema bližnjo okolico vodnega zajetja, kjer je v kratkem času možno
onesnaženje vode. Gre za območje njihovega napajanja, od koder se drenira padavinska voda.
V širši varstveni pas spada celotno ozemlje, s katerega se površinsko in podzemno odtekajo
vode v zajetje. To so skrajne točke, s katerih se še vrši vpliv na kvaliteto vode v zajetju.
Globočec je od leta 1997 zavarovan z občinskim odlokom o varstvu virov pitne vode. Odlok
določa zavarovane vodne vire, obseg zavarovanih območij, varstvene pasove, varstvene
ukrepe za zavarovanje virov pitne vode pred onesnaženjem, posebne ukrepe, način nadzora
nad izvajanjem varstvenih ukrepov na zavarovanih območjih, obseg sanacijskih ukrepov,
način uveljavljanja varovalnega režima, nosilce izvajanja predpisanih ukrepov ter kazni.
Neposredna okolica zajetja je zaščitena z ograjo. Najožji varstveni pas varuje neposredno
okolico zajetja. Tu je prepovedan vsak poseg v prostor, površina je namenjena izključno
objektom, ki služijo preskrbi z vodo. Ožji varstveni pas zajema bližnjo okolico vodnega
zajetja, kjer je v kratkem času možno onesnaženje vode. Gre za območje napajanja vira, kjer
drenira padavinska voda. Tu je prepovedana gradnja stanovanjskih objektov. Urejene morajo
biti kanalizacija in greznice do vodotesnosti, omejena in premišljena uporaba gnojevke in
gnojnice, prepovedana intenzivna reja, prepovedano odlaganje odpadkov, prepovedanje
odlaganje odpadkov itd. Na območju izvira Globočec je v drugem varstvenem pasu že del
naselja Ambrus, ki lahko predstavlja veliko obremenitev za podzemeljsko vodo. Na območju
Ambrusa ni urejene kanalizacije, preko njega oziroma čez drugi varstveni pas teče dokaj
prometna cesta, veliko je kmetijskih površin, saj gre za pretežno ravninski del. Vplivni pas
oziroma tretji varstveni pas na območju vodnega telesa Globočec na jugu zajema Debeli hrib
nad Žvirčami, na zahodu se razprostira do Tisovca, na severni strani pa do Globokega.
Vodna vrtina v Radanji vasi in njeno vodozbirno zaledje so od leta 1992 zavarovana z
občinskim odlokom o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnih virov še v
takratni občini Litija. Tudi tu so določeni trije varstveni pasovi in enaki režimi kot pri
Globočcu.
Za vodni vir v Gornjem Križu so že izdelane strokovne podlage za predlagane varstvene
pasove in ukrepe, vendar še niso bili sprejeti z občinskim odlokom. Le-ti naj bi bili sprejeti
(po pogovoru sodeč s pristojnim v občini Žužemberk) v naslednji občinski seji.
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6. UKREPI ZA CELOVITO IN DOLGOROČNO UREDITEV
OSKRBE S KAKOVOSTNO PITNO VODO V SUHI KRAJINI
6.1. PREDLOGI UKREPOV ZA VARSTVO VODNIH VIROV
Kakovost pitne vode se lahko izboljša in nadzoruje z določitvijo varstvenih pasov in režimov
varovanja v okviru le-teh. Pomembno je, da se dosledno izvaja in nadzoruje vodovarstvene
ukrepe s tako imenovanimi preventivnimi ukrepi. Ker pa gre za pretežno kraško občutljivo
območje, je še toliko bolj pomembno upoštevanje varstvenih pasov.
Na prvem mestu bi radi poudarili pomen izobraževanja lokalnega prebivalstva v zvezi z
varstvom vodnih virov (diagram 4). Kar zajema tako področje kmetijstva z ustreznim
ravnanjem gnojem in gnojil, poznavanje vplivov onesnažil, ki jih vnašamo v okolje, kot tudi
razumevanje medsebojnih povezav in učinkov med pokrajinskimi elementi. Pomembno je, da
se ljudje začnejo zavedati vpliva svojega ravnanja v okolju, ki je večkrat škodljivo kot ne.
Potrošniški način življenja bi morali zamenjati z varčnim in smotrnim ravnanjem v okolju.
Problem varovanja izvira Globočec se pojavi že pri občinskih mejah. Namreč, varstveni
pasovi so omejeni izključno na občino Ivančna gorica, čeprav njegovo vodozbirno zaledje
sega vse v občino Ribnica.
Nepojasnjeno vodozbirno zaledje in značilno podzemeljsko pretakanje vode, ki je odvisno od
trenutnih hidroloških razmer, otežujejo varstvene ukrepe na tem območju. Karta vodozbirnih
zaledij vodnih virov in varstvenih pasov v Suhi krajini nazorno prikazuje, koliko je premajhen
obseg tretjega varstvenega pasu za izvir Globočec. Za kraški izvir, kot je Globočec, bi bilo
nujno medobčinsko sodelovanje pri varstvenih ukrepih.
Pri varstvu vodnih vrtin v Radanji vasi in Gornjem Križu se varstveni pasovi skladajo z
velikostjo vodnega telesa. Vendar je treba poudariti, da je pomembno izvajanje zaščitnih
ukrepov. Zato bi bilo smiselno okrepiti nadzor nad njihovim izvajanjem.
Poselitev in posledično odvajanje odpadnih voda iz gospodinjstev lahko značilno obremenjuje
vodne vire, zato bi bilo nujno dosledno upoštevanje strokovnih navodil za urejanje gnojišč in
greznic. Vsako gospodinjstvo bi moralo imeti urejeno greznico z več prekati in najbolje
nepretočnega tipa. Kjer ni vključena možnost vplivanja na podzemne vode, so lahko tudi
pretočne. Uporaba greznične vsebine za gnojenje kmetijskih površin bi morala biti v skladu z
gnojilnimi načrti in predpisi.
Za vse tri vodne vire in njihova vodna telesa je značilna razpršena poselitev, za katero bi bila
izgradnja kanalizacijskega sistema težka ali skoraj nemogoča. Morda bi bila zato smotrna
rastlinska čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda iz posameznih stanovanjskih hiš in
kmetij.
Kmetijstvo zaradi gnojenja predstavlja tudi velik vir obremenjevanja voda. Zato bi bilo nujno
upoštevanje samočistilni sposobnosti zaledij vodnih virov s prilagoditvijo količin vnosa gnojil
in tudi ustreznega časa gnojenja. Nujno potrebno bi bilo upoštevanje Navodil za izvajanje
dobre kmetijske prakse pri gnojenju. Zato bi bilo za vse tri vodne vire Suhe krajine primerno
ekološko kmetovanje. Z ekološkim kmetovanjem se izboljša sestava prsti in s tem njena
rodovitnost, poveča se število mikroorganizmov in dvigne regeneracijske sposobnosti okolja.
Pomembno ureditev v zaledju vseh treh vodnih virov potrebujejo tudi prometnice. Vse ceste
bi morale imeti ustrezno odvodnjavanje s cest, in sicer tako, da meteorne vode in izpusti z
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vozil ne bi mogli zaiti v tla. Na celotnem območju, kjer poteka cesta v vodovarstvenem
območju, je treba poleg opozorilne table za vodovarstveno območje postaviti še tablo za
primer izlitja (Izlitje javi takoj!).
Diagram 4: Predlogi ukrepov za varstvo vodnih virov Suhe krajine
DOLOČITEV
VODOVARSTVENIH
PASOV IN
UPOŠTEVANJE
LE TEH

IZOBRAŽEVANJE
LOKALNEGA
PREBIVALSTVA

EKOLOŠKO
KMETOVANJE

PREDLOGI
UKREPOV ZA
VARSTVO
VODNIH
VIROV

UREDITEV
USTREZNEGA
ODVODNJAVANJA
S CEST

UREDITEV
KANALIZACIJE

6.2. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE OSKRBE S PITNO VODO
Globočec je tipičen kraški izvir. Brez predhodne priprave je bakteriološko oporečen in
neprimeren za oskrbo z vodo. Zaradi obsežnosti vodonosnega sistema ga je skoraj nemogoče
ustrezno zaščititi pred morebitnim onesnaženjem. Njegova velika naravna občutljivost in s
tem nizke samočistilne in regeneracijske sposobnosti kažejo na neprimernost njegove rabe za
oskrbo z vodo prebivalstva.
Voda iz Globočca oskrbuje 67 % prebivalcev Suhe krajine, kar predstavlja veliko odvisnost
od nje. Voda oskrbuje skoraj vso prebivalstvo v občini Žužemberk (razen naselij, ki so brez
vodovoda in naselij, ki so oskrbovani iz vrtine v Gornjem Križu), tako odpade na občino
Žužemberk 3586 prebivalcev in občino Ivančna gorica 2807 prebivalcev.
Bodoča vodooskrba v občini Žužemberk bi morala sloneti na izkoriščanju kvalitetnejših
vodnih virih (diagram 5). In sicer na vodnih vrtinah v Gornjem Križu in Vinkovem vrhu. Iz
vrtin je možno zagotavljati 15 l/s (5 l/s Gornji Križ, 10 l/s Vinkov vrh). Trenutne potrebe
znašajo okoli 14,15 l/s.
Vrtina iz Gornjega Križa bi tako oskrbovala celotno visoko cono (Višnje, Prevole, Hinje,
Žvirče, Lopata, Plešivica) in še naselja, ki jih že oskrbuje. Vodovod iz Gornjega Križa bi bilo
potrebno povezati še z naseljema Reber in Zalisec.
Celotna Ajdovska planota in ostala naselja, to pomeni nizka cona, pa bi bili oskrbovani iz
zajetja v Vinkovem vrhu.
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V celoti bi bilo potrebno prenoviti obstoječi vodovod in ga na novo zgraditi še do naselij, ki
so sedaj brez vodovoda.
Sanacijski posegi na območju občine Žužemberk znašajo po izračunih podjetja Topos, ki je
izdelalo plan na področju vodooskrbe, 10 044 233 € (Topos, 2006).
Za naselja, ki ležijo na območju Ivančna gorica in se tudi oskrbujejo iz Globočca, bi v
prihodnje morali preiti na kvalitetnejši vodni vir. Sosednji vodovodni sistem Krka, ki sloni na
napajanju iz vodne vrtine v Šentvidu, bi bil sicer ustrezen, vendar njegova oddaljenost
predstavlja oviro, saj se kvaliteta vode slabša z razdaljo od črpališča. Po pogovoru sodeč s
pristojnim z JKP Grosuplje imajo ob morebitni nesreči Globočca rezervni rezervoar, ki ga
napolnijo z vodo, ki jo pripeljejo od drugod in s tem poteka nemoteno dovajanje pitne vode
do uporabnikov. Na ta način so se oskrbovali konec leta 1998, ko je prišlo do havarije razlitja
plinskega olja pri Ortneku. Prebivalcem v občini Žužemberk so takrat vodo dovažali s
cisternami.
Ker zaenkrat še ni najdenega ustreznejšega vodnega vira za ta del Ivančne gorice, bi bila
lahko delna rešitev lahko zmanjšanje števila prebivalcev, ki se oskrbuje z Globočca. Ob
prehodu občine Žužemberk na lastne vodne vire bi jih tako ostalo odvisnih od Globočca 2807
prebivalcev, od sedaj 6393.
Sicer pa je potrebno na tem območju zgraditi vodovodno omrežje do naselij Veliki in Mali
Korinj in Laze nad Krko, ki so zaenkrat še brez vodovoda.
Kraški izvir Globočec bi moral v prihodnje postati rezervni vir vode in zamenjati danes
njegovo osnovno funkcijo.
Vodna vrtina Radanja vas oskrbuje 1789 prebivalcev v Suhi krajini in celotno občino
Trebnje, skupno torej okoli 18 000 prebivalcev. Z vidika kakovosti vode je ustrezen. Vendar
nima nadomestnega vodnega vira, kar bi ob morebitni nesreči predstavljalo velik problem.
Prej uporabljeni vir v Šentpavlu je danes neustrezen in potreben prenove. Voda je brez
predhodne obdelave oporečna in kot taka neprimerna.
Celotni suhokrajinski vodovod, ki leži na območju občine Trebnje je potreben prenove.
Zdravstveno neustrezen cevovod in slaba gradnja zahtevata čimprejšnjo obnovo. Zaradi slabe
izgradnje so velike vodne izgube in sicer od 30 – 40 % na območju občine Trebnje in kar 4050 % na območju oskrbovanosti iz Globočca.
Suha krajina je znana po številnih kapnicah. Zato bi bilo smiselna njihova obnova in uporaba
vode kot tako imenovana tehnološke vode, to je za zalivanje vrtov, travnikov, sadnega drevja,
za pranje avtomobilov ipd. Nenazadnje pa bi lahko s svojo značilno podobo še naprej krasile
podobo Suhe krajine.
Eden izmed ukrepov za izboljšanje oskrbe z vodo je navsezadnje tudi varčna poraba vode, ki
lahko pomembno vpliva na količino odplak in krogotok vode.
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Diagram 5: Predlogi za izboljšanje oskrbe s pitno vodo v Suhi krajini
PREDLOGI ZA
IZBOLJŠANJE
OSKRBE S PITNO VODO V
SUHI KRAJINI
ZGRADITEV
VODOVODA
V NASELJA, KI
SO BREZ IN
OBNOVITEV
OBSTOJEČEGA
TER OSTALIH
VODOVODNIH
NAPRAV

Ivančna gorica:
raziskave
Za kvalitetnejši
vodni vir

SOUPORABA
VODE
IZ KAPNIC
PREHOD NA
KVALITETNEJŠI
VODNI
VIR

ZAGOTOVITEV
USTREZNE
VODNE
REZERVE
OB MOREBITNI
NESREČI

Žužemberk:
oskrbovanje iz
vrtin v Gornjem
Križu
In Vinkovem vrhu
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7. ZAKLJUČEK
Suha krajina, ki zavzema 362 km2 veliko ozemlje, je ena najbolj kraških pokrajin v Sloveniji.
Pretežno karbonatna kamninska podlaga je pogojila značilno podzemeljsko pretakanje vode in
značilne kraške reliefne oblike. Odsotnost površinskih tokov in s tem pomanjkanje vode je tej
pokrajini verjetno tudi dalo ime.
Količina in kvaliteta vodnih virov je odraz pokrajinskih potez porečja Krke, ki je pretežno
kraško. Krka se kot osrednja vodna žila Suhe krajine, uvršča med tipične kraške reke z
obsežno podzemeljsko hidrografijo (Plut, 1986).
Za Suho krajino so značilni skromni vodni viri, ki so omejeni na zelo redke in razmeroma
šibke izvire. Zaradi česar so prebivalci morali prestrezati padavinsko vodo s streh ter jo zbirati
v kapnicah. Oskrbovanje iz reke Krke je bilo omejeno na sušna obdobja, ko so bližnji viri
presahnili in je bilo treba vodo dovažati.
Kapnice so bile nekaj stoletij nenadomestljiv vir vode prebivalcem Suhe krajine. S postopno
napeljavo vodovodnega omrežja in modernizacijo pa so začele izgubljati prvotno funkcijo.
Vendar kapnice še danes predstavljajo uporaben osnovni ali vsaj dodatni vir vode. Zato bi
bilo nujno potrebo zaščititi že obstoječe.
V Suhi krajini se danes še vedno več kot 1000 prebivalcev oskrbuje izključno iz kapnic.
Predvsem v njenem vzhodnem delu na Ajdovski planoti. Namreč gradnja suhokrajinskega
vodovoda, ki se je sicer začela že pred drugo svetovno vojno, ni dosegla vseh krajev.
Mladinske delovne brigade in lokalno prebivalstvo so gradili vodovodno omrežje vse od
šestdesetih pa do konca osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kasnejše politične, gospodarske in
finančne razmere so gradnjo prekinile in ostalo je kar 14 naselij brez javnega vodovoda in 8
naselij, kjer so delno brez vodovoda. Po letu 2000 so le štiri naselja dobila vodo iz vodne
vrtine iz Gornjega Križa.
Danes se večinski delež prebivalstva Suhe krajine (67 %) oskrbuje iz kraškega izvira
Globočec. Vzhodna Suha krajina, kjer je vodovodno omrežje (21 % prebivalstva), pa iz
vodnih vrtin v Radanji vasi in Gornjem Križu.
Za kraški izvir Globočec, ki je neposredni izvir Krke, je značilna obsežna podzemeljska
hidrografija. Sledenja voda in nesreča iz leta 1998 pri Ortneku, ko se je večja količina
plinskega olja izlila v Tržiščico, ki ponika v Tenteri, so dokazala, iz kako oddaljenega
območja se stekajo vode h Globočcu. Skoraj v celoti zakraselo hidrografsko zaledje Globočca
s kraško razpoklinsko poroznostjo pogojuje zelo omejene regeneracijske in nevtralizacijske
sposobnosti podzemeljske vode. Še posebno v sušnejših mesecih, ko je pretok vode majhen.
Tako veliko hidrografsko zaledje, ki je še danes deloma nepojasnjeno, saj je odvisno od
trenutnih hidroloških razmer, otežkoča ustrezno zavarovanje podzemeljske vode.
Veliko vodozbirno zaledje pa prinaša še več bremenitev, ki jih povzroča človek s svojimi
dejavnostmi kot so kmetijstvo, gospodinjstvo z odplakami, industrijskimi obrati ter
prometom. Analize kakovosti voda pokažejo, da je voda iz Globočca brez ustrezne
predpriprave neustrezna za pitje.
Proučevanje fizičnogeografskih značilnosti hidrografskega zaledja Globočca, kot so
kamninska podlaga, pedološko – vegetacijske značilnosti ter klimatske in družbenogeografske
značilnosti, ki predstavljajo obremenitve od človeka so pokazale in hkrati potrdile, da je
skupna ocena ranljivosti hidrografskega zaledja Globočca z vidika voda velika. Kar zahteva
visoko stopnjo varovanja voda in nujno presojo vplivov na okolje pri dodatnih obremenitvah.
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Ostalo prebivalstvo Suhe krajine, ki ima javno vodovodno omrežje, se oskrbuje z vodo, ki jo
črpajo iz vodnih vrtin v Radanji vasi in Gornjem Križu. Tudi tu sta vodni telesi v celoti
zakraseli in kot taki z omejenimi nevtralizacijskimi in regeneracijskimi sposobnostmi. Tu se
voda črpa iz večjih globin, ki je pred onesnaževali vendarle bolj zaščitena. Obenem gre za
manjši hidrografski zaledji, ki imata zato tudi manj človekovih obremenitev.
Analize kakovosti voda iz vodnih vrtin kažejo na to, da gre za zelo kakovostno vodo, ki je
ustrezna za pitje brez kakršnekoli predpriprave, kjer do sedaj še ni bilo čutiti vpliva
kmetijstva, prometa in drugih človekovih dejavnosti. Študija ranljivosti hidrografskih zaledij
teh dveh vodnih virov je upoštevala tudi najpomembnejši kazalnik, in sicer zakraselost
območja, zaradi katere lahko onesnaževalo zelo hitro prodre do podzemeljske vode in od tam
napreduje proti zajetju. Pokazala je, da so vodne razmere vseeno omejitveni dejavnik, kjer so
tudi potrebni varovalni ukrepi pred dodatnimi obremenitvami.
Vrednotenje družbenogeografskih kazalcev, ki je v sklopu ocene ranljivosti okolja z vidika
voda, ne upošteva prometnih obremenitev, ki so morda v hidrografskem zaledju vodnih virov
na tem kraškem svetu še največja grožnja za onesnaženje podzemeljske vode in s tem pitne
vode.
Študija ranljivosti hidrografskega zaledja Globočca, analize vode in nenazadnje nesreča iz leta
1998, ko je tamkajšnjo prebivalstvo zaradi nje dalj časa ostalo brez pitne vode, nakazuje, da je
potreben prehod na kvalitetnejši vodni vir. Kar pomeni za prebivalstvo občine Žužemberk
prehod na vodo iz vodnih vrtin v Gornjem Križu in Vinkovem vrhu, za katere so že
opravljene raziskave in izdelani načrti. Prehod na lastne vire v občini Žužemberk bi hkrati
pomenil in omogočil boljši nadzor nad oskrbo in kakovostjo vode, kar pa je za uporabnike
bistvenega pomena.
Za prebivalstvo, ki se tudi oskrbuje iz Globočca in je na območju Ivančne gorice, trenutno ni
najdenega drugega kakovostnejšega vodnega vira. Ob morebitni nesreči je za prebivalstvo
poskrbljeno z dodatnimi rezervoarji, ki jih napolnijo z vodo od drugod. Kar sicer predstavlja
trenutno rešitev, ne pa dolgoročne. Tudi za ta del je edina rešitev prehod na kakovostnejši
vodni vir iz večjih globin. Tako bi sedaj glavni vir Globočec postal rezervni vir.
Na območju suhokrajinskega dela občine Trebnje, ki se oskrbujejo iz vodne vrtine v Radanji
vasi, je potrebno obnoviti nekoč delujoči vodni vir v Šentpavlu ter s tem zagotoviti rezervni
vir vode.
Sicer pa bi morali na celotnem območju Suhe krajine zamenjati cevovode, saj so ti dotrajani,
marsikje iz zdravstveno neustreznih materialov in kot taki ne omogočajo dotok ustrezne vode
do uporabnikov. Zakraselost terena povzroča okvare na sistemu in s tem velike vodne izgube,
kar posledično povzroča še večjo porabo električne energije.
Seveda je potrebna zgraditev cevovodnega omrežja v naseljih, ki se še sedaj oskrbujejo
izključno iz kapnic. Ljudje na tem območju so danes sicer zelo dobro prilagojeni na
oskrbovane iz kapnic in jim vode primanjkuje le ob dolgotrajnih sušah, ko jo je potrebno
dovažati s cisternami. Zanimivo je, da si danes mladi s tega območja bolj kot javno
vodovodno omrežje želijo hitre povezave s svetovnim spletom.
Zgraditev in obnova že obstoječih številnih kapnic v Suhi krajini bi lahko pomenila
nadomestilo vode iz sedaj javnega omrežja. Tako imenovano tehnološko vodo bi uporabljali
za zalivanje vrtov, pranje avtomobilov in drugih predmetov. Nenazadnje pa lahko vsak
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posameznik s smotrnim ravnanjem z vodo kot največjo dobrino pripomore k zmanjšanju
razsipne porabe in tako k zmanjšanju odplak in vnosom onesnaževal v občutljivi kraški svet.
S tem se je potrdila delovna hipoteza, da trenutni vodni viri, ki oskrbujejo Suho krajino, niso
v celoti ustrezni. Ranljivost hidrografskega zaledja Globočca je ocenjena kot velika, kakovost
njegove vode pa neustrezna za pitje brez predpriprave. Voda iz vodnih vrtin iz Gornjega Križa
in Radanje vasi se je izkazala kot ustrezna, kar tudi potrjujejo njene analize. Vprašljive
kakovosti je voda iz kapnic. Za njo se ne opravljajo fizikalno-kemijske analize. Ljudje so
odvisni od neoporečnosti deževnice in naprav, kjer jo skladiščijo.
Vodni vir iz Radanje vasi in izvir Globočec sta zavarovana z varstvenimi pasovi, ki so sprejeti
z občinskimi odloki,vendar so le-ti v primeru Globočca še vedno premajhni. Dokazano je, da
se vode h Globočcu stekajo tudi iz območja, ki sega v občino Ribnica, meje tretjega
varstvenega pasu pa se končajo že v občini Ivančna gorica.
Obsežna hidrologija voda, ki se stekajo h Globočcu, zahteva sodelovanje pri njenem varstvu
na medobčinski ravni. Le tako bi se lahko zagotovila ustrezna kakovost vode.
Trenutno nenadomestljiv vodni vir Globočec, od katerega je odvisnih skoraj 6400 prebivalcev
zahteva nujno ustrezno varstvo in obvezno upoštevanje vodovarstvenih predpisov.
Tudi v primeru vodnega vira iz Radanje vasi je potrebno upoštevanje in dosledno ravnanje v
vodovarstvenih pasovih kot je predpisano v občinskem odloku. V primeru vodnega vira iz
Gornjega Križa pa je potrebno čimprejšnje uzakonjenje vodovarstvenih pasov in seveda
dosledno upoštevanje predpisov.
Predlagane rešitve čakajo na zeleno luč, ki jo lahko »prižge« samo velik zalogaj denarja. Kajti
kljub temu, da so izdelani številni strokovni predlogi tehničnih služb, žal projekti brez
državne finančne pomoči ne bodo speljani še nekaj časa.
Z vidika pomena pitne vode za preskrbo ljudi je bistveno, da se začnemo zavedati pomena
vode, ki je vir življenja, njeno ohranjanje in smotrno ravnanje pri upravljanju z le –to. Pri
čemer je potrebno razširiti in ozavestiti zavedanje, da je voda vir življenja tudi ostalim živim
bitjem. Ob prehodu izkoriščanja vode iz večjih globin, kjer je voda bolj zaščitena, pa bo
potrebno varovati praktično vso ozemlje.
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8. SUMMARY
Suha krajina is one of the most characteristic karst landscapes in Slovenia. The ground is
composed mostly of carbon which is responsible for many typical karst features as well as the
fact that most of the water flows underground. The absence of surface water and the
subsequent water shortage is probably also the reason for the name of the region. The quality
and the quantity of the water sources are reflective of the Krka river upper basin. Here the
river Krka collects its waters strictly from underground sources.
Due to the scarcity of the water sources, in the past the people in the region had to rely on
collecting rain water from the roofs and storing it in rainwater tanks. For a couple of centuries
this was the only source of water they had. With the gradual installment of waterworks
networks and the modernization of the region, the rainwater tanks began to loose their
original function. In spite of that fact, about a thousand inhabitants of Suha krajina (especially
the eastern part) are still relying on rainwater tanks for their water supply. That is mostly due
to the fact that the construction of the waterworks has not reached all the parts of the region.
The youth work brigades and the local inhabitants have been working on the waterworks
network from the sixties well into the eighties of the previous century. During that time they
failed to supply 14 villages with water and further eight still have only partially constructed
waterworks. This has remained so until this day.
The modern water supply in Suha krajina is based on three water sources. Most of the
population (67%) is reliant on the Globočec spring, while the rest of the population with
waterworks (21%) is relying on the water wells Radanja vas and Gornji Križ.
In the diploma thesis we used the study of the vulnerability of the hydrographic reserves to
asses the suitability of the water sources which supply the Suha krajina waterworks with
water. As far as water sources go, Globočec has proved the most problematic. It is a direct
source of the Krka river and it has typical extensive underground hydrography. The whole
hydrographic reserve is karstic and it collects its water from as far as the Tržiščica river basin
in the Ribnica region. This has a detrimental effect on the regenerative and neutralizing
capabilities of the underground water. The large size of this water supply makes it susceptible
to the negative influences of various human activities, such as farming, sewage, industrial
plants, traffic, etc. The analyses of the water quality show that the water from the Globočec
water source is undrinkable without prior preparation. The collective assessment of the
Globočec hydrographic reserve shows great vulnerability, which demands further estimation
of the environmental influences as well as a higher degree of water source protection.
The rest of the population reliant on the waterworks network is supplied with water from
wells, which is pumped with modern technological procedures. The water in this case is
provided from a greater depth, which means it is better protected from pollution. The analyses
of the water from the wells Radanja vas and Gornji križ show that the water is of high quality
and fit for consumption without prior preparation. The water shows no influences from
farming, traffic or other human activities.
The Globočec region, however, would require a transition to a water source from wells, which
is of a higher quality. The pipe network in the whole of Suha krajina needs to be replaced,
since the pipes are made of sanitarily unfit materials, which prevent the inhabitants’ access to
suitable drinking water. The fact, that the region is karstic also causes many defects in the
system and great water losses which, in turn, cause a greater consumption of electrical energy.
Needles to say, that the construction of a waterworks network is essential for the villages
which still rely on water tanks for their water supply.
A solution for the problems with water saving may lie in using the water from water tanks as
the so called "technological water” – for washing cars, gardening, etc. Last but not least,
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every individual can contribute to limiting the water consumption with expedient use of his
water sources.
The Globočec water source, which is currently irreplaceable and supplies almost 6400 people,
needs to be properly protected and the regulations of water protection need to be observed in
the area. The large area of the Globočec hydrography demands that the protection measures
are implemented on the inter-municipal level since this is the only way to ensure suitable
water quality. The same goes for the water well Radanja vas, where the municipal decree
concerning the water protection area needs to be respected, and also for the water well Gornji
Križ where immediate enactment of water protection areas is necessary.
It is essential to start realizing the meaning of drinking water as a source of life. We should
spread the awareness that water belongs to all living creatures and as that it should be well
preserved and used within reason.
With the passage of the exploitation of water from bigger depths, where it is better protected,
it will be necessary to preserve the whole area.
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