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V svojem diplomskem delu sem naredila hidrogeološko analizo pojavov podzemne vode
na širšem območju Polzele. Na porazdelitev podzemne vode v prostoru v veliki meri vpliva
reka Savinja s svojim aluvialnim zasipom, kjer najdemo številne tople izvire, iz katerih
voda izteka v strugo.
Med hidrogeološkim kartiranjem sem izvire našla le ob bregovih Savinje. Ugotovila sem,
da se toplejši izviri pojavljajo na levem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu.
Predvidevam, da je vzrok za to infiltracija padavin na severnem, karbonatnem hribovitem
zaledju, kjer voda s cirkulacijo pride pod plast sivice, kjer se segreje in se pri reki Savinji
dvigne na površje ob razpokah. Del podzemne vode ostane v prodnatem sedimentu, kjer se
lahko meša s površinsko vodo, ki jo hladi.

ABSTRACT

Key words: groundwater, region of Polzela, springs, river Savinja, carbonate hinterland

In my bachelor thesis, I performed a hydrogeological analysis of groundwater phenomena
in the wider surroundings of Polzela. The most crucial element for distribution of
groundwater are alluvial deposits of river Savinja, where we can find many warm springs,
from which water flows in to the river bed.
While executing the hydrogeological mapping, I found springs solely near the riverbanks
of Savinja. I got to the conclusion that warm water springs appear on the left side of river
Savinja, downstream from the »Polzela« bridge. I assume that the cause for this is
infiltration of water from the north , carbonates, mountainous hinterland, where water with
a circulation came under the layer of sivica. There the water warms up and comes through
the cracks, close to the Savinja river, to the surface. A part of groundwater stays in the
gravel sediments, where it can get mixed with fresh water.
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1 Uvod
Polzela se nahaja na severozahodnem delu Spodnje Savinjske doline, kot je razvidno na
sliki 1. Hidrografsko je reka Savinja največja in najpomembnejša reka na tem območju in
ima že od nekdaj pomembno vlogo v vsakdanjem življenju prebivalstva. Danes teče po
novi, umetni strugi, ki je na območju Polzele skoraj vzporedna Letuški prelomni coni.
Napajalno zaledje reke Savinje predstavlja severno hribovito območje med Slatinami in
Socko.

Slika 1: Lokacija obravnavanega območja
(Hervardi, s.a.)
Namen mojega diplomskega dela je podrobno hidrogeološko kartiranje obeh bregov reke
Savinje in njenega neposrednega zaledja na območju Polzele, kakor je prikazano na sliki 2.
Prav tako sem pregledala dostopno literaturo. Do sedaj je bilo znano, da se na levem bregu
Savinje nahajajo številni izviri, kjer voda izteka v strugo. Podatki o teh izvirih so skopi,
opazovanja in pričevanja domačinov pa kažejo, da je temperatura vode tu nekoliko višja,
kot je povprečna letna temperatura zraka na tem območju.

Uporabljene metode dela so bile kabinetnega in terenskega značaja. Najprej sem pregledala
obstoječo literaturo in naredila pregled topografske karte. Nato je sledilo hidrogeološko
kartiranje izvirov in merjenje njihove temperature ter elektroprevodnosti. Na koncu sta
sledili analiza in obdelava podatkov s pomočjo programov ESRI ArcGIS 10.2.2 in Adobe
Ilustrator CS6. Glede na dobljene terenske rezultate sem pripravila katalog izvirov, kjer
sem podala njihovo hidrogeološko klasifikacijo in nakazala vzroke za njihovo pojavljanje.
Izvire sem našla ob bregovih Savinje, kjer sem jih ločila glede na stran brega in glede na
lokacijo Polzelskega mostu. Pri interpretaciji sem si pomagala tudi z meritvami temperatur
podzemne vode iz treh vodnjakov.
1

Lociranje izvirov na širšem območju Polzele je pomembno za opredelitev območja s
toplejšo podzemno vodo, saj bi to v prihodnje lahko izkoriščali, tako v energetske namene
kot v balneologiji in turizemu. Diplomsko delo je lahko tudi izhodišče za podrobnejše
raziskave območja in njegove širše vloge ter umestitve na območje Spodnje Savinjske
doline.

Slika 2: Obravnavano območje
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)

Cilji diplomske naloge so:
 pregled dostopne literature o obravnavanevm območju,
 hidrogeološko kartiranje območja,
 izris pregledne karte izvirov na obravnavanem območju,
 hidrogeološka klasifikacija izvirov,
 interpretirati vzroke za pojavljanje izvirov.
2

2 Pregled stanja raziskav
2.1 Predhodne raziskave
Med podrobnim pregledom arhiva Geološkega zavoda Slovenije sem o obravnavanem
območju našla le neobjavljeno poročilo o karotažnih meritvah (Matoz, 2014). Meritve so
bile izvedene v dveh vrtinah pri podjetju Garant, ki se nahaja 20 m stran od struge reke
Savinje.

Vrtina GARANT-1/13 je globoka 62 m in ima koordinate GK X = 125695 in
GK Y = 505820. Druga vrtina GARANT-2/13 je globoka 90 m in ima koordinate
GK X = 125713 in GK Y = 505860. V obeh vrtinah se pas vode s temperaturo nad 20 °C,
pojavi v oligocenski sivici. Debelina sivice znaša približno 35 m. Na njo nalega kvartarni
prod s peskom, spodaj pa sivica nalega na pretrt triasni dolomit (Matoz, 2014).

Jugovzhodno od Polzele so poznani topli izviri pri Podlogu, kjer izpod sivice izdanjajo
triasne karbonatne kamnine. Sistem izvirov je podoben kot pri Polzeli, le da je pri Podlogu
stik med sivico in karbonati ni prekrit s prodom. Temperatura izvirov je tudi tu nad 20 °C
(Drobne, Mencej, Marinko, 1973: Hoetzl, Herič, Drobne, Tomšič, 1993).

Uhan (2011) je raziskoval prostorsko in časovno porazdelitev nitrata v podzemni vodi
Spodnje Savinjske doline. Splošno ranljivost raziskovanega območja je ocenil s
šeststopenjsko ocenjevalno shemo SINTACS, pri kateri se za izračun notranje ranljivosti
vodonosnika upošteva sedem parametrov. Razredi si sledijo od ekstremno visoka, zelo
visoka, visoka, srednja, nizka in zelo nizka ranljivost. V Spodnji Savinjski dolini je bilo
56,5 % območja ocenjenega kot visoko ranljivega, kar pomeni 4. razred ranljivosti. Ostalih
43,5 % predstavlja severozahodni in osrednji del vodonosnika in je bilo ocenjeno kot zelo
ranljivo območje, kar pomeni 5. razred ranljivosti po shemi SINTACS. Najbolj pomemben
parameter pri tem je globina do gladine podzemne vode. Nadalje so rezultati
raziskovalnega dela pokazali nihanje koncentracije nitrata, prostorsko zaradi variabilnosti
vodonosnika in merilnih mest, medtem ko lahko časovno variabilnost zanemarimo.

3

Milavec in Verbovšek (2012) sta z uporabo GIS-a ugotovila, da je celotno območje
Spodnje Savinjske doline ugodno za izkoriščanje energije podzemne vode s toplotnimi
črpalkami. Pri tem sta določila območja z manjšim in večjim potencialom. Boljše pogoje
imajo območja na vzhodnem delu doline, manjši potencial pa zahodna in severna območja.

2.2 Geografske značilnosti
Območje Polzele spada v Spodnjo Savinjsko dolino. To je na območju med Letušem na
severozahodu in Celjem na jugovzhodu. Je prehodno območje med predalpsko in
subpanonsko Slovenijo. Na zahodu jo omejuje Dobroveljska planota in na severu
Ponikovska planota. Zanju so značilni kraški pojavi, tako vrtače kot ponikovalnice. Na
jugu meji na Posavsko hribovje, na vzhodu pa na nizko terciarno gričevje, ki ga sestavljajo
večinoma lapor, tuf in kremenov pesek (Strahovnik, 1994).

Spodnja Savinjska dolina je z vseh strani precej zaprta in ima značilnosti kotline. Zaradi
tega pride v zimskem času do pogostih temperaturnih obratov. Značilno je celinsko
podnebje z mrzlimi zimami in zmerno toplimi poletji. Padavinski režim je čez leto
neenakomeren, povprečno pade na območju Polzele od 1100 mm do 1300 mm padavin
(Novak in Vybihal, 1984).

Na območju Polzele najdemo tudi več tipov tal. Ob Savinji so razvita mlada aluvialna tla,
na višji, starejši terasi Savinje najdemo rjava aluvialna tla, na glinastih nanosih pa so se
razvila rjava oglejna tla. V gričevnatem zaledju so značilna rjava kisla tla, ki so dokaj
rodovitna. Zaradi vseh naravnih danosti je bila Polzela pred industrializacijo zelo agrarno
območje. Poleg kmetijstva je bilo pomembno vinogradništvo, sadjarstvo in hmeljarstvo
(Novak in Vybihal, 1984).

Z družbenogeografskega vidika ima Polzela pomembno lego, saj leži na starem prometnem
križišču, ki povezuje zahodne dele Spodnje Savinjske doline z Zgornjo Savinjsko dolino in
Šaleško dolino. Zavzema območje med levim bregom Savinje in jugozahodnim delom
Ložniškega gričevja med Podvinom in potokom Trnava na vzhodu (Strahovnik, 1994).
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2.3 Geološke značilnosti
Spodnja Savinjska dolina je območje, ki pripada geotektonski enoti Južnih Alp (Placer,
2008). Območje Polzele se nahaja na severozahodnem delu Spodnje Savinjske doline.

Glede na Osnovno geološko karto, v nadaljevanju OGK, (Buser, 1979) sta na površinsko
oblikovanost najbolj vplivala dva preloma, ki potekata v smeri severozahod–jugovzhod.
Na zahodu je to Letuški prelom, ki pri Polzeli večinoma poteka vzporedno današnjemu
toku Savinje. Za nastanek Celjske udorine je pomemben, ker je omogočil preboj Savinje
skozi »Letuška vrata«, to je območje med Dobroveljsko planoto in Goro Oljko. Vzhodno
od njega je Žalski prelom, ki pa je vplival na oblikovanost vzhodnega pobočja Zaloškega
gričevja. Poleg teh so prisotni še krajši prelomi, ki potekajo od severa proti jugu in so med
sabo večinoma vzporedni in sodijo v prvi ciklus neotektonskih premikov na območju
Slovenije.

Spodnja Savinjska dolina je tektonska udorina, nastala v obdobju pliocena in pleistocena.
Na zahodu jo omejuje Tuhinjski nariv, na severu Dobroveljski nariv, na vzhodu se
nadaljuje v Celjsko sinklinalo in na jugu je omejena s Teharsko antiklinalo. Gre za
73,5 km2 velik aluvijalni vodonosnik z medzrnsko poroznostjo (Uhan, 2011).

Na gričevnatem območju Polzele so najstarejše triasne kamnine, sestavljene v glavnem iz
apnencev in dolomitov, ki zavzemajo večji del Ložniškega gričevja in Vimperšega
slemena. Na skrajnem jugovzhodnem delu Vimperka so značilna tudi manjša območja
keratofirja in tufa, ki sta ladinijske stopnje in predstavljata dokaz triasnega vulkanizma.
Manjšo površino pokrivajo jurski rožnati, rdeči in sivi ploščati ter lističasti apnenec, ki se
menjujejo z laporjem in rožencem. Prisotne so tudi kamnine kenozojske starosti. Večino
severnega dela Slatinskega kota pokriva oligocenska siva lapornata morska glina oziroma
sivica, ki pa na stiku z atmosfero hitro razpade v debelo ilovnato preperino. Šeneški grič in
jugovzhodni del vznožja Vimperka sestavljajo kamnine plio-pleistocena, to so ilovnati,
peščeni in prodnati sedimenti (Novak in Vybihal, 1984; Buser, 1979). Na sliki 3 je vidna
geološka zgradba dela Spodnje Savinjske doline in s črnim pravokotnikom je označeno
obravnavano območje.

5

Na kamninsko sestavo ravninskega dela so najbolj vplivali nanosi Savinje v kvartarni dobi.
Raziskovanja so pokazala, da je današnja ravnica, na kateri se nahaja Polzela, nastala v
zadnji ledeni dobi, imenovani tudi würmska ledena doba. Gradivo najnižje ravnice ob
Savinji je večinoma iz apnenca in je dobro zaobljeno, a slabo sortirano (Novak in Vybihal,
1984).

Slika 3: Položaj obravnavanega območja na geološki karti
(Buser, 1979)

Aluvialni nanos je pri Polzeli širok od 200 do 500 m, kar je lepo vidno na bregovih reke.
Se pa sedimenti v koritu spreminjajo na kratke razdalje, tako da teče Savinja tudi po
starejših sedimentih oziroma kamninah. Primer je prikazan na sliki 4, kjer se pri
Polzelskem mostu struga zniža za 2 m in je zato razkrit oligocenski laporovec.

Slika 4: Polzelski most, pod katerim je razkrit laporovec
6

V prihodnje bom večkrat omenila Polzelski most, saj predstavlja enega od mejnikov pri
razdelitvi izvirov v skupine. Za lažjo orientacijo prilagam sliko 5, kjer je razvidna pozicija
mostu.

Slika 5: Lokacija Polzelskega mostu
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)
Povprečna debelina prodnatega sedimenta je okrog 3 m in narašča dolvodno, sestavljajo jo
predvsem apnenci (67 %) in dolomiti (21 %). Pomembna je za nivo gladine podzemne
vode, ki je večinoma v nivoju Savinje. Kjer je konglomerat pod prodnatim sedimentom, je
podzemna voda nad njim. Z regulacijo reke se je povečala hitrost toka vode, gladina
podzemne vode pa se je znižala. Tri do štiri metre nad aluvialno ravnico je glavna prodnata
terasa, ki jo prekriva do 1 m debela plast preperine, ki jo je odložila Savinja v zadnji ledeni
dobi. Tu je globina do gladine podzemne vode med 5 in 8 m, le redko več (Novak in
Vybihal, 1984).
Skoraj vzporedno z reko Savinjo, le da približno 400 m bolj severno, teče reka Struga.
Njena dolžina je približno 14 km. Domnevajo, da naj bi bila ostanek nekdanjega naravnega
korita Savinje (Novak in Vybihal, 1984).

2.4 Pregled hidrogeoloških klasifikacij izvirov
Vodonosnik je območje, ko kamnina ali sediment vsebuje toliko vode, da jo lahko
ekonomsko izkoriščamo. Glede na obliko por in stikov med zrni ločimo medzrnski, kraški
in razpoklinski vodonosnik. V medzrnskem prevladuje poroznost, ki je posledica stika med
zrni kamnine ali sedimenta. V kraškem vodonosniku prevladuje kanalska poroznost, kjer je
7

hitrost toka podzemne vode hitrejša kot v preostalem delu vodonosnika. Kjer pa prevladuje
poroznost zaradi razpok, nastane razpoklinski vodonosnik (Brenčič in Polting, 2008).

Izvir je izdanek podzemne vode, pri čemer lahko z njegovo analizo ugotovimo številne
lastnosti vodonosnika. Podzemna voda priteče na površje, kjer je presekana njena
piezometrična višina (Brenčič in Polting, 2008). V primeru, da podzemna voda priteče na
površje razpršeno na večji razdalji, imenujemo takšen pojav močilo. Gre za mokro
območje, kjer voda zastaja in ne ustvari toka, ker priteka v majhnih količinah.

Enotna klasifikacija izvirov ne obstaja, zato poznamo več različnih klasifikacij, ki se med
seboj razlikujejo glede na lastnosti, ki jih opazujemo. Najbolj značilne so klasifikacije
glede na povprečni pretok, indeks preplavljenosti, poroznost, glede na režim toka, tip
vodonosnika, izdanjanje piezometrične višine, glede na poseben hidrodinamični režim,
napajalno zaledje in temperaturo (Brenčič, 2012).

Spodnja Savinjska dolina predstavlja odprt medzrnski vodonosnik s prosto gladino
podzemne vode, zato za območje Polzele ob bregovih Savinje velja, da imajo izviri iztok iz
medzrnskega vodonosnika in so glede na napajalno zaledje sekundarni izviri iz proda.
Mesto primarnih izvirov je tam, kjer triasni karbonati izdanjajo na površju ob stiku s
sivico.

Odločila sem se, da bom za opredelitev obravnavanih izvirov uporabila dve klasifikaciji.
Po prvi bom razvrstila izvire glede na temperaturo vode (Brenčič, 2012), druga
klasifikacija, ki jo povzemam po Krešiću in Stevanoviću (2009), pa je primerna za
medzrnske vodonosnike.

Brenčič (2012) je pri klasifikaciji izvirov glede na temperaturo določil za najpomembnejši
mejnik povprečno letno temperaturo zraka v kraju, kjer obravnavamo izvire. Glede na to
poznamo 4 skupine izvirov:

 podhlajeni izviri Tizvira < Tzraka,
 izviri, toplotno usklajeni z okolico Tizvira = Tzraka,
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 segreti izviri Tzraka < Tizvira < Tzraka + 4 °C,
 termalni izviri Tizviri > Tzraka + 4 °C.

Krešić in Stevanović (2009) sta pri klasifikaciji izvirov, ki se pojavljajo v medzrnskih
vodonosnikih, upoštevala geomorfologijo in geologijo območja. Pri tem sta ločila
naslednje izvire:

 Izlivni kontaktni izviri (ang. descenting contact springs), ki nastanejo na stiku med
vodonosnikom in slabo prepustno podlago. Pri tem mora podlaga vpadati proti izviru v
smeri podzemnega toka vode (slika 6a).

 prelivne kontaktne izvire (ang. overflowing contact springs), ki prav tako nastanejo na
stiku med vodonosnikom in neprepustno podlago, le da tu podlaga vpada stran od
izvira. Torej vpada v nasprotni smeri toka podzemne vode (slika 6b).

Slika 6: a) Izlivni kontaktni izvir, b) Prelivni kontaktni izvir
(Krešić & Stevanović, 2009)

 Depresijski izviri (ang. depression springs), so značilni za odprte vodonosnike, kadar
topografija preseka višino gladine podzemne vode (slika 7a). Ob veliki erozijski moči
površinskega vodotoka se lahko struga vreže v sediment. Pri tem se na površju
prikažejo izmenične plasti prepustnih in neprepustnih kamnin in prvotno depresijski
izviri se spremenijo v kontaktne izvire ob rečnih terasah (slika 7b).

9

Slika 7: a) Depresijski izviri, b) Kontaktni izviri ob rečnih terasah
(Krešić & Stevanović, 2009)

 Barierni izviri (ang. barrier springs) se pojavljajo ob lateralnih stikih med
vodonosnikom in slabo prepustno kamnino oziroma sedimentom. Imajo lahko več
oblik, ki so odvisne od sedimentacijskih procesov in tektonskih premikov, ki ustvarijo
različne prelome in gube (slika 8). Kadar se zaradi različnih kontaktov in visokega
hidrostatičnega tlaka podzemna voda vzpne iz velikih globin vodonosnika, pravimo
takšnim izvirom arteški.

Slika 8: Primeri bariernih izvirov
(Krešić & Stevanović, 2009)

Pomemben parameter poleg temperature vode je tudi elektroprevodnost, ki je merilo
koncentracije ionov v vodi. Merimo jo v µS/cm. Odvisna je od stopnje disociacije in
koncentracije baze, kisline ali soli v vodi. Višja kot je koncentracija in temperatura vode,
večja je elektroprevodnost. Skozi leto elektroprevodnost niha (Markoli, 2012).
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3 Metode dela
Uporabljene metode dela so bile dveh vrst, terenskega in kabinetnega značaja. V sklopu
slednjega sem na začetku poiskala literaturo in na koncu opravila analizo in obdelavo
dobljenih podatkov ter rezultate interpretirala. Medtem ko je terensko delo obsegalo
hidrogeološko kartiranje obravnavanega območja in nato merjenje temperature ter
elektroprevodnosti vode v izvirih s sondo. V nadaljevanju so vsi postopki podrobneje
opisani.
Na začetku sem poiskala strokovno gradivo o obravnavem območju. Nato je v februarju
2015 sledilo hidrogeološko kartiranje obravnavanega ozemlja, kjer sem poiskala izvire.
Kartiranje je bilo v zimskem času lažje zaradi odsotnosti rastlinja, ki drugače zakriva
manjše izvire, in zaradi občasne prisotnosti snega, saj se je le-ta hitreje stopil ob toplejših
izvirih. Tako sem že pred samim merjenjem temperature vode lahko ocenila, na katerem
območju je prisotna toplejša voda.

Pred hidrogeološkim kartiranjem sem naredila pregled topografske karte in na podlagi tega
predvidela, kje se bodo nahajali vodotoki. Ne glede na topografsko karto sem prehodila
obravnavano območje, pri tem pa sem si pomagala z metodo sledenja vodotoka. Ko sem
našla izvir, sem ga vrisala v svojo terensko karto. Pri tem sem si zapisala njegove
posebnosti, ki so bile vidne. Za lažjo prostorsko predstavo sem vsak izvir fotografirala in
zraven postavila merilo.

V marcu in aprilu 2015 je sledilo merjenje temperature in elektroprevodnosti vode v izvirih
s sondo. Uporabila sem sondo WTW Cond 3110 Set 1, ki meri elektroprevodnost pri
referenčni temperaturi 25 °C. Ker sem pri kartiranju obravnavanega območja našla izvire
le ob bregovih Savinje, v zaledju pa nobenega, sem se odločila, da bom poiskala vodnjake
na območju, kjer predvidevam toplejši tok vode. Izmerila sem temperaturo v njih, da bi s
tem dobila boljšo sliko toka tople podzemne vode. Za vodnjake sem uporabila merilnik
nivoja in temperature ELTRATEC PPI 200, katerega nivo merilnega območja je
od 0 do 300 m ter območje temperature od 0 °C do 100 °C.
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V aprilu 2015 sem med merjenjem temperature v izvirih določila še koordinate vsakega
izvira. Pri tem sem uporabljala GPS na telefonu, ki uporablja navigacijski sistem
GLONASS. Natančnost lokacije je približno 3 m. V pomoč mi je bila androidova
aplikacija Oruxmaps, na katero sem naložila kartografsko gradivo obravnavanega območja
in v njem označevala koordinate izvirov.

Za lažjo klasifikacijo sem izvire razdelila v štiri skupine. Vsaki skupini sem dodala kratice
in posamezne izvire oštevilčila. Skupine so opisane v četrtem poglavju.

V juniju sta sledili analiza in obdelava podatkov. Za izdelavo pregledne hidrogeološke
karte izvirov sem uporabila program ESRI ArcGIS 10.2.2. Uporabila sem karte
Temeljnega topografskega načrta v merilu 1:5000 z Geodetske uprave Republike Slovenije
(1995). Za hidrologijo sem uporabila liste G250306, G250406, G251306 in G251406. Za
relief in plastnice liste G250305, G250405, G251305 in G251405. Za naselja, promet in
infrastrukturo pa G250302, G250402, G251302 in G251402. V programu sem uporabila
koordinatni sistem D48 Slovenia TM, nato pa sem z orodjem »Drawing« vrisala in
poimenovala izvire ter dodala označbo za smer neba in merilo.

Uporabila sem tudi program Adobe Ilustrator CS6, s katerim sem izdelala skice. Te so v
večjem merilu, da so izviri in njihova okolica lahko bolj natančno prikazani. Vsebujejo
merilo, legendo in označbo za smer neba.
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4 Rezultati in interpretacija
Polzela se nahaja na severozahodnem delu Spodnje Savinjske doline. Pri kartiranju
obravnavanega območja sem izvire našla le ob bregovih Savinje. Reka Savinja, katere
dolžina od izvira do izliva meri 102 km, se na kartiranem območju razteza na razdalji
2,4 km in vzdolž celotnega obravnavanega toka so prisotni izviri. Glede na lego sem jih
razdelila v štiri skupine glede na breg Savinje:
 levi breg,
 desni breg.

In glede na to lokacijo polzelskega mostu:
 gorvodno
 dolvodno

Zaradi velikega števila izvirov sem le-te oštevilčila in jim dodala kratice. Ločila sem jih v
štiri skupine:
 Dolvodno od Polzelskega mostu, na območju podjetja Garant, 10 m stran od levega
brega reke Savinje, so izviri označeni s kratico GAR, na primer GAR–1,
 Gorvodno od Polzelskega mostu, na območju vasi Podvin pri Polzeli, se nahajajo na
levem bregu reke Savinje izviri, označeni s kratico PD, na primer PD–1,
 Dolvodno od Polzelskega mostu, na desnem bregu reke Savinje, so izviri na območju
naselja Parižlje označeni s kratico SP, kar pomeni spodnje Parižlje, na primer SP–1,
 Gorvodno od Polzelskega mostu, na desnem bregu reke Savinje, so izviri na območju
naselja Parižlje označeni s kratico ZP, kar pomeni zgornje Parižlje, na primer ZP–1.

Pri klasifikaciji izvirov glede na temperaturo (Brenčič, 2012) je pomembna povprečna
letna temperatura zraka na obravnavanem območju. Podatke za primerjavo sem vzela z
najbližje meteorološke postaje, postaje Celje – Medlog. Po podatkih Agencije Republike
Slovenije za okolje (ARSO, 2015), v nadaljevanju ARSO, je bila v obdobju od 1994–2014,
povprečna letna temperatura zraka 10,5 °C. Izračun ne vključuje temperature za leto 2008,
saj za to leto podatka ni. Povprečna letna temperatura, za vsako leto posebej, je razvidna z
grafa 1.
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Pri klasifikaciji je pomembno tudi dejstvo, da sem temperaturo v izvirih merila v hladnem
obdobju leta. 7. 3. 2015 sem merila temperaturo izvirov na levem bregu reke Savinje.
Takrat je bila povprečna dnevna temperatura 1,9 °C. Naslednji dan, 8.3.2015, sem merila
temperaturo na desnem bregu reke Savinje. Povprečna dnevna temperatura je bila 2 °C
(ARSO, 2015). Zaradi plitve cirkulacije podzemne vode in vpliva temperature zraka je
veliko izvirov v nadaljevanju klasificiranih kot podhlajeni izviri.
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Graf 1: Povprečne letne temperature za obdobje od 1994-2014
(ARSO, 2015)

4.1 Izviri na levem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega
mostu
Območje je dolgo 1300 m, pri čemer je prvih 700 m jugovzhodno od Polzelskega mostu
breg Savinje zelo strm (slika 9). Na tem delu sem iz desnega brega opazila dva večja
izvira, a temperature vode zaradi težke dostopnosti nisem mogla izmeriti. Prvi se pojavi
približno 380 m nižje od mostu. Drugi izvir je prikazan na sliki 10 in se pojavi približno
550 m nižje. Breg postane prehoden z začetkom sprehajalne poti za podjetjem Garant do
razbremenilnika. Razbremenilnik je umetno narejen kanal, ki so ga izkopali po letu 1950.
Je kanal, kamor se ob povečani količini padavin lahko razlije odvečna voda.
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Slika 9: Izviri na levem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu z lokacijami
vodnjakov
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)

Slika 10: Izvir, ki se pojavi 550m nižje od mostu

Dostopno območje, ki ni zelo strmo, je dolgo 500 m in široko 15 do 10 m. Gre za ponekod
rahlo zamočvirjeno ozemlje, ki ob zelo visokih vodah služi kot dodatni prostor za odvečno
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vodo. Že v februrju, ko sem izvajala kartiranje, sem lahko zaradi prisotnosti snega opazila,
da so izviri na tem območju toplejši. Sneg se je predvsem na izvirih od GR–1 do GR–8
hitro stopil. To sem opazila drugi dan kartiranja, ko je sneg že čisto izginil v primerjavi s
prejšnjim dnem in v primerjavi z drugo stranjo brega.

Prvi izvir GR–1 (slika 11) se nahaja 110 m višje od razbremenilnika in ima temperaturo
18,5 °C. Nahaja se pod manjšo lopo, od katere vodijo stopnice do izvira. Kjer se končajo
stanovanjske hiše, se nahaja izvir GR–2, prikazan na sliki 12. Glede na prejšnji izvir se
pojavi 40 m višje in je neposredno pod začetkom sprehajalne poti, ki poteka za podjetjem
Garant. Njegova temperatura je 18,9 °C. Voda je na tem delu toplejša voda dalj časa in
domačini so že v preteklosti začeli izkoriščati njene prednosti. Iz obeh izvirov so speljali
cevi, saj jim je toplejša voda tudi v zimskih mesecih omogočala pranje perila.

Slika 11: Izvir GR-1

Slika 12: Izvir GR-2
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Izviri GR–3 s temperaturo 18,2 °C, GR–4 s temperaturo 19,0 °C in GR–5 s 18,5 °C so
manjši in se nahajajo v razmaku 15 m od GR–2. Za boljšo predstavo je v večjem merilu
narisana skica tega dela ozemlja, prikazana na sliki 14. Nato sledita območji dveh močil,
kjer voda priteče na površje v obliki večih manjših izvirov in zaradi majhnega toka ter
slabo prepustne podlage nekaj časa zastaja. Močilo GR–6 ima temperaturo 18,7 °C in se
nahaja 25 m od prejšnjega izvira.

Čez nadaljnih 20 m se pojavi močilo GR–7 s temperaturo 19,2 °C. Čez 5 m pridemo do
večjega izvira GR–8, prikazanega na sliki 13, iz katerega je speljana cev. Do izvira vodi
urejena pot, ki se odcepi z zgornje sprehajalne poti, ki poteka za podjetjem Garant. Voda
ima temperaturo 19,4 °C, kar je najvišja izmerjena temperatura na obravnavanem območju.
Vsi zgoraj omenjeni izviri imajo zaradi povišane temperature vode tudi visoko
elektroprevodnost, ki presega 600 𝜇S/cm. Pri izviru GR–8 znaša 611 𝜇S/cm. Natančnejša
lokacija vseh izvirov je prikazana na sliki 14. Natančne vrednosti elektroprevodnosti za
vsak posamezen izvir pa so prikazane v tabeli 1.

Slika 13: Izvir GR-8
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Slika 14: Skica izvirov GR-1 do GR-8

Kot je prikazano na sliki 15, je 25 m višje od izvira GR–8 manjši izvir GR–9 s temperaturo
vode 16,8 °C in še 25 m naprej izvir GR–10 (slika 16) s temperaturo vode 15,5 °C. Višje se
spet pojavijo tri močila. GR–11 s temperaturo 14,3 °C, GR–12 s temperaturo 13,5 °C in
GR–13 s temperaturo 12,7 °C. Nahajajo se v razmaku 25 m, kot je prikazano na sliki 16.
Gre za sistem več manjših izvirov, ki imajo majhen tok vode, ki zastaja.

Slika 15: Skica izvirov od GR-9 do GR-17
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Slika 16: Izvir GR-10

5 m naprej od zadnjega močila je izvir GR–14 s temperaturo vode 11,8 °C, nato pa po
25 m zopet najdemo močilo GR–15, ki ima temperaturo vode 12,0 °C. Naprej si, prav tako
v razmiku 20 m, sledita še izvira GR–16 s temperaturo vode 10,5 °C in GR–17 s
temperaturo vode 9,5 °C. Elektroprevodnost teh izvirov se ne spreminja veliko. Kljub temu
da temperatura pade za približno 4°C, le-ta ostane 595 𝜇S/cm.

Po klasifikaciji glede na temperaturo (Brenčič, 2012) bi izvire od GR–1 do GR–10 uvrstila
v termalne izvire, saj je njihova temperatura za 4 °C višja kot povprečna letna temperatura
zraka v Spodnji Savinjski dolini. Ta znaša 10,5 °C za obdobje od 1994-2014
(ARSO, 2015). Izviri od GR–11 do GR–16 spadajo pod segrete izvire glede na
temperaturo zraka. Izjema je zadnji izvir GR–17, katerega temperatura je nižja od
povprečne letne, zato spada v podhlajene izvire. Najverjetneje je to posledica kartiranja v
hladni polovici leta in plitva cirkulacija podzemne vode.

Glede na klasifikacijo po Krešiću in Stevanoviću (2009) bi vse izvire uvrstila v dve
skupini. Kažejo namreč značilnosti bariernih izvirov zaradi vpliva Letuškega preloma.
Hkrati pa imajo vsi izviri značilnosti kontaktnih izvirov ob rečnih terasah zaradi vpliva
slabo prepustne oligocenske sivice, ki leži na triasnem dolomitu.
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V tabeli 1 so prikazane vrednosti elektroprevodnosti (v nadaljevanju oznaka σ) in
temperatur posameznih izvirov. Dodane so tudi točne koordinate lokacij izvirov.

Tabela 1: Katalog izvirov na levem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu
IME

σ

T

IZVIRA [𝜇S/cm] [°C]

OPOMBA

GK X

GK Y

KLASIFIKACIJA IZVIROV

[m]

[m]

Brenčič/Krešić in Stevanović

GR–1

612

18,5

125593

505833

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–2

609

18,9

125668

505810

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–3

608

18,2

125677

505803

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–4

610

19,0

125695

505793

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–5

607

18,5

125715

505778

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–6

610

18,7

Močilo

125740

505763

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–7

609

19,2

Močilo

125768

505746

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–8

611

19,4

125776

505740

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–9

602

16,8

125795

505728

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–10

596

15,5

125816

505714

Termalni/Barierni in kontaktni

GR–11

594

14,3

Močilo

125838

505700

Segreti/Barierni in kontaktni

GR–12

594

13,5

Močilo

125859

505683

Segreti/Barierni in kontaktni

GR–13

592

12,7

Močilo

125886

505668

Segreti/Barierni in kontaktni

GR–14

587

11,8

125911

505653

Segreti/Barierni in kontaktni

GR–15

593

12,0

125917

505648

Segreti/Barierni in kontaktni

GR–16

599

10,5

125946

505635

GR–17

594

9,5

125966

505621

Močilo

Toplotno usklajeni/Barierni in
kontaktni
Podhlajeni/Barierni in kontaktni
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4.2 Izviri na levem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega
mostu
Območje je dolgo 1100 m, pri čemer je prvih 500 m severno od mostu betonska škarpa, kot
je prikazano na sliki 17. Iz škarpe so narejene drenaže, iz katerih izteka voda, vendar ni
mogoče ugotoviti, ali so to primarni izviri. Kljub temu gre za izdanek podzemne vode, zato
sem v njih izmerila temperaturo vode in elektroprevodnost ter jih bom v nadaljevanju
klasificirala po enakih merilih kot ostale.

Slika 17: Prikaz izvirov na levem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega mostu
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)

Vzdolž škarpe sem našla 17 izvirov. Združila sem jih v tri skupine glede na podobno
temperaturo in elektroprevodnost. Prva skupina so izviri od PD–17 do PD–13 in se
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nahajajo prvih 200 m od Polzelskega mostu. Njihova povprečna temperatura znaša 9,4 °C
in elektroprevodnost 565 𝜇S/cm. Druga skupina izvirov se nahaja nadaljnih 75 m. Gre za
izvire od PD–12 do PD–10, katerih temperatura je 8,6 °C in elektroprevodnost 539 𝜇S/cm.
Preostalih 200 m škarpe so izviri tretje skupine od PD–9 do PD–1. Njihova povprečna
temperatura je 7,5 °C in elektroprevodnost 487 𝜇S/cm. Izviri so v večjem merilu prikazani
na slikah 18 in 19.

Slika 18: Skica izvirov PD-1 do PD-11 ob škarpi

Slika 19: Skica izvirov od PD-11 do PD-17 ob škarpi
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Glede na dobljene rezultate lahko vidim, da temperatura v gorvodni smeri počasi upada,
kar je verjetno posledica oddaljevanja od preloma in manj pretrte dolomitne podlage, ki
preprečuje pot topli vodi proti površju.

Naprej od škarpe so bregovi položni, porasli z drevesi in ponekod malo močvirnati. Prvi
izvir PD–18 sem našla 180 m od škarpe naprej med drevesi, 1 m stran od struge Savinje.
Temperatura vode je bila tu 7,8 °C in elektroprevodnost 487 𝜇S/cm. Naslednji izvir PD–19
ima enako temperaturo in se nahaja 15 m naprej. Njegova elektroprevodnost se zviša na
493 𝜇S/cm. Izvir PD–20 je 200 m naprej, njegova temperatura naraste na 8,3 °C. Temu
sorazmerno se zviša tudi elektroprevodnost na 512 𝜇S/cm. Nahaja se na manjšem
močvirnatem območju, pol metra dvignjenem od struge Savinje. Gre za območje, ki se
napolni z vodo ob povečanih količinah padavin. Izvir PD–21 je 120 m naprej. Temperatura
vode v njem je 8,8 °C. Lokacije izvirov sem v večjem merilu prikazala na sliki 20.

Slika 20: Skica izivrov od PD-18 do PD-22

Glede na dobljene rezultate lahko vidim, da začne temperatura od konca škarpe počasi
naraščati. Z namenom, da ugotovim, ali bo še narasla, sem 150 m naprej, vzporedno z
ribnikom Preserje, našla še izvir PD–22, ki ima temperaturo 9,3 °C. Ta je sicer že izven
mojega ozemlja, a dokazuje, da se voda zopet segreje čez 9 °C. Verjetno je to v povezavi z
sivico, ki se na tem območju vidno odebeli.
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Glede na temperaturo vode (Brenčič, 2012) bi vse izvire iz te skupine klasificirala kot
podhlajene izvire. Nobeden namreč ne preseže 10,5 °C, kar je povprečna temperatura zraka
na tem območju (ARSO, 2015). Verjetno gre za posledico plitve cirkulacije podzemne
vode, kjer temperatura zraka zelo vpliva na temperaturo vode. Ker sem terenske meritve
izvajala v hladnem obdobju leta, je to še dodatno znižalo temperaturo podzemne vode.

Po Krešiću in Stevanoviću (2009) bi vse izvire uvrstila v dve skupini, med barierne izvire
in med kontaktne izvire ob rečnih terasah. Opazila sem, da vzdolž škarpe temperatura
izvirov pada, nato pa se trend obrne. Temperatura začne počasi naraščati. Predvidevam, da
je vzrok za to neprepustna sivica, ki se na območju škarpe stanjša in to omogoči mešanje
površinske vode s podzemno, kar zniža njeno temperaturo. Nato se ponovno začne debeliti
in zato narašča tudi temperatura.

V tabeli 2 so za posamezen izvir prikazane njegove izmerjene vrednosti za
elektroprevodnost, temperatura vode in njegova natančna lokacija. Izvire sem kartirala v
zimskem času, vendar se sneg tu ni topil nič hitreje kot v okolici. Že takrat sem sklepala,
da tu temperatura vode ni povišana.
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Tabela 2: Katalog izvirov na levem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega mostu
IME

σ

IZVIRA [𝜇S/cm]

T
[°C]

OPOMBA

GK X

GK Y

KLASIFIKACIJA IZVIROV

[m]

[m]

Brenčič/Krešić in Stevanović

PD–1

530

7,3

Škarpa

126947

505021

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–2

500

7,7

Škarpa

126935

505028

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–3

487

7,5

Škarpa

126915

505038

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–4

479

7,7

Škarpa

126905

505045

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–5

482

7,3

Škarpa

126877

505060

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–6

474

7,4

Škarpa

126851

505075

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–7

474

7,4

Škarpa

126821

505091

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–8

479

7,7

Škarpa

126802

505100

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–9

476

7,7

Škarpa

126791

505103

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–10

527

8,3

Škarpa

126782

505106

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–11

542

8,5

Škarpa

126768

505111

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–12

549

8,9

Škarpa

126731

505134

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–13

552

9,7

Škarpa

126712

505142

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–14

560

9,2

Škarpa

126701

505151

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–15

565

9,1

Škarpa

126682

505165

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–16

566

9,5

Škarpa

126570

505233

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–17

585

9,6

Škarpa

126563

505239

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–18

487

7,8

127092

504919

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–19

493

7,8

127059

504908

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–20

512

8,3

127291

504762

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–21

501

8,8

127362

504714

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

PD–22

533

9,3

127510

504661

Podhlajeni/Barierni in kontaktni
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4.3 Izviri na desnem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega
mostu
Podobno kot na levem bregu gre tudi tu za območje dolgo 1200 m. Prvih 1000 m
jugovzhodno je breg zelo strm in se izviri ne pojavljajo. Neposredno zraven struge so
prisotne stanovanjske hiše in cesta. Zadnjih 200 m se začne pojavljati vse več dreves in ni
več hiš. Breg začne postajati vse bolj položen in pojavijo se pogoji za nastajanje izvirov.
Našla sem tri izvire, kot je razvidno iz slike 21. Prvi izvir SP–1 (slika 22), se nahaja 140 m
nižje od konca asfaltne ceste. Njegova temperatura znaša 8,9 °C, elektroprevodnost pa
606 𝜇S/cm. Iz njega je speljana plastična cev. Naprej po ožji gozdni poti se pojavi čez
90 m izvir SP–2, ki ima temperaturo 9,1 °C, elektroprevodnost je enaka prejšnjemu izviru.
Tretji izvir SP–3 je bolj močilo (slika 23) in se nahaja še 100 m nižje po poti in ima
temperaturo 10,2 °C, elektroprevodnost znaša 587 𝜇S/cm.

Slika 21: Izviri na desnem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)
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Slika 22: Izvir SP-1

Slika 23: Izvir SP-3, ki je močilo

Po klasifikaciji glede na temperaturo (Brenčič, 2012) bi vse izvire uvrstila v skupino
podhlajenih izvirov, saj je njihova temperatura nižja kot povprečna letna temperatura
širšega območja Polzele. Najverjetneje je vzrok tako nizki temperaturi plitva cirkulacija
podzemne vode in merjenje v hladnem obdobju leta, ki je še dodatno znižalo temperaturo.

Po Krešiću in Stevanoviću (2009) bi vse tri uvrstila med barierne izvire. Glede na meritve
sem opazila, da temperatura narašča dolvodno, kar se sklada z nasprotno stranjo brega, kjer
so vzporedno toplejši izviri. Slika 23 prikazuje te tri izvire v večjem merilu.
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Slika 24: Skica izvirov od SP-1 do SP-3

V tabeli 3 so prikazane meritve elektroprevodnosti, temperature vode in natančne
koordinate za najdene izvire na desnem bregu reke Savinje, dolvodno od Polzelskega
mostu. V času kartiranja, ko je bil prisoten še sneg, se na tem območju ni talil nič hitreje
kot v okolici, zaradi česar sem že vnaprej predvidevala, da tu temperatura vode ni
povišana.

Tabela 3: Katalog izvirov na desnem bregu savinje, dolvodno od Polzelskega mostu
IME

σ

IZVIRA [𝜇S/cm]

T

GK X

GK Y

KLASIFIKACIJA IZVIROV

[°C]

[m]

[m]

Brenčič/Krešić in Stevanović

SP–1

606

8,9

125824

505654

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

SP–2

607

9,1

125739

505695

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

SP–3

587

10,2

125649

505757

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

4.4 Izviri na desnem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega
mostu
Obravnavano območje zajema 1100 m brega, ki je prvih 250 m severno od mostu urejen z
betonsko škarpo in izvirov ni mogoče videti. Gre za umetno spremenjeno okolje, kjer
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lahko, da so drenaže speljali pod površjem. To je tudi del, kjer so prisotne stanovanjske
hiše. Ostali del brega je položen in poraščen z drevesi. Ponekod je lahko malo močvirnat,
če gre za ozemlja, kamor se voda razlije ob povečani količini padavin. Območje je
prikazano na sliki 25. Ob celotnem robu poteka gozdna pot, ki vodi do kraja Preserje.

Slika 25: Izviri na desnem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega mostu
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)
200 m naprej od konca asfaltne ceste se pojavi močilo ZP–4 s temperaturo vode 8,7 °C.
Gre za več manjših izvirov z zelo majhnim pretokom. Izvir ZP–3 se nahaja 25 m višje in
ima temperaturo 9,0 °C. Enako temperaturo ima tudi izvir ZP–2, ki je 50 m višje od
prejšnjega. ZP–1 (slika 26) ima temperaturo 9,1 °C in je 25 m naprej od ZP–2. Vsi štirje
izviri imajo podobno elektroprevodnost, okrog 394 𝜇S/cm.
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Slika 26: Izvir ZP-1

Glede na temperaturo (Brenčič, 2012) bi izvire klasificirala v skupino podhlajenih izvirov,
saj je njihova temperatura nižja od povprečne letne temperature zraka v kraju. Zopet gre za
območje plitve cirkulacije podzemne vode, kjer na njeno temperaturo vpliva temperatura
zraka in merjenje v hladnem obdobju leta.

Po Krešiću in Stevanoviću (2009) bi jih klasificirala v dve skupini, med barierne izvire in
kontaktne izvire ob rečnih terasah. Opazila sem postopno naraščanje temperature
gorvodno. Enako se dogaja na nasprotni strani brega, zato je tudi razlog verjetno enak,
torej debeljenje plasti oligocenske sivice in večja pretrtost dolomitne podlage zaradi
Letuškega preloma. Slika 27 prikazuje te izvire v večjem merilu.
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Slika 27: Skica izvirov ZP-1 do ZP-4

V tabeli 4 so prikazane izmerjene vrednosti elektroprevodnosti, temperature vode in
natančne koordinate najdenih izvirov. Februarja, v času kartiranja, ko je bil prisoten sneg,
se na tem ozemlju ni talil nič hitreje kot v okolici. Sklepala sem, da temperatura vode tu ni
povišana.
Tabela 4: Katalog izvirov na desnem bregu Savinje, gorvodno od Polzelskega mostu
IME

σ

IZVIRA [µSc/m]

T
[°C]

OPOMBE

GK X

GK Y

KLASIFIKACIJA IZVIROV

[m]

[m]

Brenčič/Krešić in Stevanović

ZP–1

393

9,1

127010

504910

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

ZP–2

392

9,0

126991

504926

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

ZP–3

394

9,0

126948

504954

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

ZP–4

395

8,7

126925

504971

Podhlajeni/Barierni in kontaktni

Močilo

4.5 Vodnjaki
Pri hidrogeološkemu kartiranju sem na levem bregu Savinje, kjer sem pričakovala toplejši
tok vode, poiskala še vodnjake. Moj namen je bil dobiti boljšo sliko toka podzemne vode.
Našla sem le tri vodnjake, katerih lokacija je prikazana na sliki 8. V nadaljevanju sem
predstavila dobljene rezultate.
Vodnjak–1 (slika 28) se nahaja 170 m stran od struge Savinje in 20 m stran od železniške
proge. Globina do gladine podzemne vode je 2,30 m, vode pa je notri en meter.
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Temperatura vode je bila 10,3 °C, kar se ujema s temperaturo izvirov vzporedno ob
Savinji.

Slika 28: Vodnjak V-1

Vodnjak–2 (slika 29) je 340 m zračne razdalje oddaljen od struge Savinje. Je v isti liniji
kot vodnjak V-1, le da je bolj v zaledju. Globina do gladine podzemne vode je bila 3,20 m.
To se ujema s tem, da se gladina podzemne vode z oddaljevanjem od reke Savinje znižuje.
Voda je imela 10,3 °C, podobno kot vodnjak V-1. Verjetno gre za isti tok podzemne vode.

Slika 29: Vodnjak V-2
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Vodnjak–3 (slika 30) je prav tako oddaljen 340 m zračne razdalje od reke Savinje, a se
nahaja nižje po njeni strugi. Od prejšnjih dveh ga loči potok Struga. Globina do gladine
podzemne vode je tu znašala 6,00 m, voda pa je imela temperaturo 10,6 °C.

Slika 30: Vodnjak V-3

Vodnjaki nimajo povišane temperature vode, kar nakazuje na to, da so že izven vpliva
Letuške prelomne cone, ki v porušeni in razpoklinski coni omogoča hitrejši iztok tople
podzemne vode na površje. Pomembno je tudi, da se nahajajo v debelem prodnatem
nanosu reke Savinje, kjer ni prisotne sivice, ki bi vplivala na temperaturo.

V tabeli 5 so prikazane meritve temperature vode na določeni globini in globina do gladine
podzemne vode. Podane so tudi natančne koordinate lokacij vodnjakov.

Tabela 5: Katalog vodnjakov na obravnavanem območju
Globina do
gladine PV

T [°C]

Merjenje na globini
GK X [m]

GK Y [m]

[m]

[m]

Vodnjak - 1

2,30

10,3

0,73

126265

505600

Vodnjak - 2

3,20

10,3

0,36

126343

505757

Vodnjak - 3

6,00

10,6

1,06

126124

505973
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5 Razprava
S hidrogeološkim kartiranjem obravnavanega območja sem ugotovila, da se izviri
pojavljajo le ob bregovih Savinje, v njenem neposrednem zaledju pa ne. Območja vseh
skupin izvirov in lokacija vodnjakov je za boljšo prostorsko predstavo prikazana na
sliki 31. Izviri niso oddaljeni več kot 10 m od brega in se nahajajo na aluvialni ravnici
reke. Klasificirala sem jih glede na temperaturo (Brenčič, 2012), kjer je najpomembnejši
mejnik povprečna letna temperatura zraka na območju. Po podatkih Agencije Republike
Slovenije za okolje znaša povprečna letna temperatura za območje Polzele v obdobju od
1994–2014 10,5 °C. Druga klasifikacija po Krešiću in Stevanoviću (2009) se nanaša na
medzrnske vodonosnike in upošteva geomorfologijo in geologijo območja.

Slika 31: Prikaz ozemlja s skupinami izvirov in vodnjaki
(Geodetska uprava Republike Slovenije, 1995)
Po klasifikaciji glede na temperaturo (Brenčič, 2012) sem našla štiri vrste izvirov. Ob
desnem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu, je 600 m dolgo območje, kjer
najdemo termalne in segrete izvire. Tu je temperatura vode višja kot povprečna letna
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temperatura zraka na obravnavanem območju. Najvišja izmerjena temperatura vode je
segala do 19,4 °C. Izvir GR–16 sem uvrstila med izvire, toplotno usklajene z okolico, kar
pomeni, da je bila temperatura vode enaka povprečni letni temperaturi zraka. Vsi ostali
izviri spadajo v podhlajene izvire, torej imajo temperaturo nižjo ob 10,5 °C, kolikor je
povprečna letna temperatura zraka na širšem območju Polzele. Tako nizke temperature so
verjetno posledica merjenja v hladni polovici leta in plitve cirkulacije, kar ohladi
podzemno vodo.

Ugotovitev, da so izviri na desnem bregu Savinje, dolvodno od Polzelskega mostu,
toplejši, se ujema s predhodnimi raziskavami v vrtinah pri podjetju Garant, ki jih je izvedel
Geološki zavod Slovenije (Matoz, 2014). Podzemna voda je v vrtinah imela tudi 21,5 °C,
kar je primerljivo z mojimi meritvami temperatur na izvirih.

Menim, da je na tem območju porazdelitev temperature podzemne vode odvisna predvsem
od infiltracije padavin na severnem hribovitem zaledju med Slatinami in Socko. Voda
pronica skozi karbonatne kamnine in ustvari lokalni vodni krog. Nekaj podzemne vode pri
tem pride pod plast neprepustne sivice, kjer se segreje, saj se ne more mešati s hladnejšo
površinsko vodo. Zaradi Letuške prelomne cone, ki je ustvarila veliko razpok, pa se voda
ob strugi reke Savinje dvigne na površje s povišano temperaturo. Nekaj podzemne vode pa
zaradi plitve cirkulacije ostane v prodnatem sedimentu, kjer se meša s površinsko vodo in
pride na površje v obliki izvirov, toplotno usklajenih z okolico. V mojem primeru sem
zaradi merjenja temperature v hladnejši polovici leta večino izvirov klasificirala kot
podhlajene izvire. Ker se podzemna voda nahaja plitvo pod površjem, je hladen zrak
vplival na njeno temperaturo.

Po Krešiću in Stevanoviću (2009) sem izvire uvrstila v dve skupini hkrati. Vsi izviri imajo
značilnosti bariernih izvirov. Bariero v tem primeru predstavlja Letuški prelom, katerega
razpoke pripomorejo k hitrejšemu dvigu podzemne vode na površje. Primer takšnega
delovanja je prikazan na sliki 7. Hkrati vsi izviri kažejo značilnosti kontaktnih izvirov ob
rečnih terasah. Ti so nastali zaradi erozijske moči Savinje, ki je vrezala svojo strugo v
sediment. Na stiku prepustnih kamnin in neprepustne sivice so nastali izviri. Tudi to lahko
vpliva, da je voda toplejša, saj skozi neprepustno sivico ne pride površinska voda, ki bi se
mešala s podzemno vodo.
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Menim, da je faktor za povišano temperaturo izvirov tudi Letuški prelom, ki se na
obravnavanem območju Polzele pod majhnim kotom (~5 °), skoraj vzporedno, iz
severozahoda približuje reki Savinji. Domnevno naj bi prelom bil subvertikalen. Za
prelomno tektonsko cono so značilne tri tektonsko razpokane cone, pri tem je temperatura
izvirov odvisna od cone, v kateri se nahaja podzemna voda. Glede na Osnovno geološko
karto (Buser, 1979) se glavna prelomna ploskev nahaja približno 30 m stran od levega
brega reke, vendar se ta razdalja proti jugovzhodu počasi manjša. Tu se je razvila širša
prelomna cona, kar je značilno za dolomit, ki je tu v podlagi.

Na sliki 32 je za lažjo predstavo prikazan še splošni shematski prikaz obravnavanega
območja.

Slika 32: Splošen shematski prikaz obravnavanega območja
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6 Sklep
Glavni cilj mojega diplomskega dela je bila izdelava kataloga izvirov na širšem območju
Polzele – ob bregovih reke Savinje in ob njenem neposrednem zaledju. Izviri podzemne
vode se v velikem številu pojavljajo le ob bregovih Savinje. Ponekod so bregovi zelo strmi
in neprehodni, ali pa je območje urbanizirano in izviri niso več v naravnem stanju, zato
obstaja možnost, da v analizo nisem zajela vseh izvirov. V severnem hribovitem zaledju
med Slatinami in Socko nisem našla nobenega izvira. Za boljšo prostorsko predstavo
porazdelitve temperature podzemne vode sem v analizo zajela še tri vodnjake na levem
bregu Savinje, dolvodno od mostu. Prav tako sem si pomagala s predhodnimi raziskavami
v dveh vrtinah.

Izvire sem hidrogeološko klasificirala na dva načina. Po Brenčiču (2012) sem jih glede na
temperaturo uvrstila v termalne izvire, segrete izvire, izvire, ki so toplotno usklajeni z
okolico in v podhlajene izvire. Po Krešiću in Stevanoviću (2009) sem jih uvrstila v dve
skupini hkrati, v barierne izvire in kontaktne izvire ob rečnih terasah.

Za pojavljanje toplejše vode je odgovorna infiltracija padavin na severnem zaledju. Del
podzemne vode steče globlje, pod plast sivice, ki prepreči mešanje s površinsko vodo in
omogoči, da se podzemna voda segreje. Pri tem je pomembna Letuška prelomna cona, ki je
ustvarila razpoke, po katerih se segreta podzemna voda lažje dvigne proti površju. Del
infiltriranih padavin ustvari bolj plitvo cirkulacijo v višje ležečem produ, kjer se podzemna
voda lahko meša s površinsko vodo, ki zniža njeno temperaturo. Zaradi plitve cirkulacije
na temperaturo vpliva tudi povprečna letna temperatura zraka na obravnavanem območju.

Za boljši prostorski pregled in interpretacijo pojavljanja podzemne vode na širšem
območju Polzele predlagam, da bi se na levem bregu Savinje pri podjetju Garant izvrtalo
še kakšno vrtino, kjer bi se nato lahko območje tople podzemne vode natančneje določilo.
Prav tako bi s tem dobili boljši vertikalni pregled litologije in debeline posameznih plasti, s
tem pa bi se lahko potrdila ali ovrgla interpretacija, ki neprepustni sivici daje pomembno
vlogo za zadrževanje toplote in preprečevanje mešanja s površinsko vodo. S točno
določitvijo lokacije toplejše vode bi občina Polzela lahko izkoristila informacije za
turistične, balneološke ali energetske dejavnosti.
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