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1. POVZETEK 

V okviru projekta KaraWAT smo za območje občine Ravne na Koroškem izdelali hidrogeološko karto in 

tolmač k hidrogeološki karti. Osnova za izdelavo hidrogeološke karte z opredelitvijo tipov vodonosnikov 

po IAH ter litogeokemijskih enot je arhivska geološka karta v merilu 1:25.000. Kartirali smo izvire na 

območju od Kotelj do Uršlje gore in opravili meritve osnovnih terenskih parametrov. 

Občina Ravne na Koroškem obsega spodnji del Mežiške doline ob meji z Avstrijo. Na zahodu meji na 

občino Prevalje, na jugu na občino Črna na Koroškem, na jugovzhodu na mestno občino Slovenj Gradec 

ter na vzhodu na občino Dravograd. Največji vodotok na območju je reka Meža. 

Regionalne raziskave so bile večinoma izvedene med leti 1981 in 1992, kasneje obsežnejših 

hidrogeoloških in drugih raziskav ni bilo. Po letu 1992 so potekale le raziskave na manjših območjih za 

termalne in mineralne vode in za vodooskrbo. 

Podzemna voda na območju občine Ravne na Koroškem, ki pripada vodnim telesom podzemne vode 

Vzhodne Alpe (SIVTPODV3013) in Kamniško-Savinjske Alpe (SIVTPODV1006), je v dobrem kemijskem in 

količinskem stanju z občasnim pojavom motnosti vode in prisotnosti bakterij v nekaj vzorcih.  

Na južnem delu območja, na območju Uršlje gore, je v srednje- in zgornje-triasnih karbonatnih 

kamninah (razpokani in zakraseli apnenci, dolomit) razvit kraško-razpoklinski vodonosnik s prosto 

gladino podzemne vode. Nad njim so jurski lapornati apnenci, ki se menjujejo z laporovci in glinavci, s 

pojavi visečih vodonosnikov s pogostimi barierami za tok podzemne vode ter pojavi izvirov manjših 

izdatnosti. Kraško-razpoklinski vodonosnik Uršlje gore je narinjen proti severu ob položnem 

Severnokaravanškem narivu (deluje kot bariera) na zelo slabo prepustne paleozojske filitne kamnine. 

Te so prekrite s slabo prepustnimi srednjemiocenskimi klastičnimi plastmi meljastega glinavca, 

peščenjaka in konglomerata. Znotraj peščenjakov in konglomeratov se je pri Kotljah formiral manjši 

vodonosnik mineralne vode (Rimski vrelec). Ostale slatine so malo izdatne ali pa celo uničene in so 

večinoma izvirale iz metamorfnih kamnin, prekritih z gruščem. 

Severna pobočja in vznožje Uršlje gore so prekrita z debelimi nanosi apnenčastega in dolomitnega 

pobočnega grušča (melišča in vršaji). Podzemna voda se preliva iz karbonatnih kamnin ob tektonskem 

kontaktu Severnokaravanškega nariva v kvartarni pobočni grušč z medzrnsko poroznostjo; sekundarni 

izviri se pojavljajo ob izklinjanju pobočnega grušča. Lega Severnokaravanškega nariva, ki vpada položno 

proti jugu, pogojuje manjšo izdatnost izvirov na severni strani in večjo na južni strani Uršlje gore (izven 

obravnavanega območja).  

Osrednji in severni del občine je zgrajen iz različnih metamorfnih kamnin, ki so za vodo zelo slabo 

prepustne. Pojavljajo se manj izdatni izviri v preperini in pobočnem grušču.  

V rečnih terasah v dolini in ob reki Meži je razvit srednje do dobro izdaten medzrnski vodonosnik s 

prosto gladino podzemne vode, ki se napaja z reko Mežo in padavinami. 

Pomembnejši vodonosniki na območju so tako apnenčevi in dolomitni kraško-razpoklinski vodonosniki 

Uršlje gore ter peščeno-prodni medzrnski vodonosniki ob reki Meži.  

Podzemne vode iz karbonatnega masiva Uršlje gore v glavnem pripadajo magnezijevo kalcijevem 
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hidrogenkarbonatnem hidrogeokemijskem faciesu z malenkostnim odstopanjem proti  magnezijevo 

kalcijevo sulfatno hidrogenkarbonatem hidrokemijskem faciesu. Elektroprevodnost podzemne vode v 

metamorfnih kamninah je zelo nizka, okoli 30 – 80 µS/cm, v apnencu pa okoli 400 – 600 µS/cm. 

Razmerja kalcij – magnezij (Ca/Mg) v izbranih izvirih na Uršlji gori, kažejo prevladujoče napajalno 

zaledje v apnencih.  

Oskrba s pitno vodo se izvaja iz več izvirov med Ravnami na Koroškem in Uršljo goro ter na Strojni. Zelo 

pomemben delež vodooskrbe prestavlja izvir Šumc, ki se ne nahaja v občini Ravne na Koroškem, temveč 

v občini Mežica, in se zato v tolmaču pogosto omenja. Vodni viri, razen vodnega vira na Strojni, so 

varovani z vodovarstvenimi območji sprejetimi z občinskim odlokom. Strokovni predlog VVO za pripravo 

Uredbe na državni ravni za vodne vire na območju Občine Ravne na Koroškem še ni pripravljen. 

Na območju občine je izdanih 80 vodnih dovoljenj za 93 hidrogeoloških objektov, kjer ima največ izvirov 

podeljeno vodno dovoljenje za lastno oskrbo, vodnjakov/vrtin pa za pridobivanje toplote. Največji 

predvideni odvzem odpade na odvzem za tehnološke namene in oskrbo s pitno vodo. 

Za rabo vode v tehnološke namene v bivši Železarni Ravne na Koroškem je pomemben vodni vir 

podzemne vode tudi vodni rov Mežica – Prevalje. Jamska voda potopljenega dela rudnika je speljana 

do izliva na površino oziroma v reko Mežo v Prevaljah, ki je izven obravnavanega območja.  

Na podzemno vodo vpliva nekdanje rudarjenje (onesnaženost tal, odlagališča rudarskih odpadkov) in 

železarska industrija, kmetijstvo na severnem pobočju in vznožju Uršlje gore, divja odlagališča, 

poselitev. Zaradi onesnaženosti sedimentov reke Meže je pomembno tudi slabo kemijsko stanje 

površinske vode. 

Najizdatnejši izvir na območju Občine Ravne na Koroškem izvir Podpečnik, je bil v preteklosti del 

vodooskrbnega sistema Rudnik-Kotlje. Zaradi onesnaženja z gnojevko je bil že pred več kot 30 leti 

izključen iz vodooskrbnega sistema. Podani so bili predlogi za sanacijo ter predlog za podrobno 

strukturno kartiranje napajalnega zaledja. 

Predlagane so dodatne raziskave vodnih virov, tudi zaradi podnebnih sprememb, podrobnejše 

strukturno geološko kartiranje, raziskave za zajem dodatnih količin podzemne vode in preučitev 

omejevanja posegov ob reki Meži.  

 

2. ZUSAMMENFASSUNG 

Im Rahmen des KaraWAT-Projekts wurden für das Gebiet der Gemeinde Ravne na Koroškem eine 

hydrogeologische Karte und die Erläuterungen zur hydrogeologischen Karte erstellt. Als Grundlage für 

die Erstellung der hydrogeologischen Karte - mit der Definition von Grundwasserleitertypen nach IAH 

und lithogeochemischen Einheiten - dient eine archivierte geologische Karte im Maßstab 1:25.000. Die 

Quellen im Gebiet von Kotlje bis Uršlja Gora wurden durch Messung grundlegender Feldparameter 

kartiert. 

Die Gemeinde Ravne na Koroškem umfasst den unteren Teil des Mežica-Tals an der Grenze zu 

Österreich. Sie grenzt im Westen an die Gemeinde Prevalje, im Süden an die Gemeinde Črna na 

Koroškem, im Südosten an die Stadtgemeinde Slovenj Gradec und im Osten an die Gemeinde 



 

DT 2.1.2 Mineralna voda Kotlje / DT 2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

3 

 

Dravograd. Das größte Fließgewässer in dem Gebiet ist die Meža. 

Regionale Erhebungen wurden hauptsächlich zwischen 1981 und 1992 durchgeführt. Seitdem wurden 

keine umfangreichen hydrogeologischen oder sonstigen Erhebungen mehr durchgeführt. Nach 1992 

wurden nur noch kleinere Erhebungen für die Erforschung von Thermal- und Mineralwasser sowie für 

die Wasserversorgung durchgeführt. 

Das Grundwasser in der Gemeinde Ravne na Koroškem, das zu den Grundwasserkörpern der Ostalpen 

und der Kamnik-Savinja-Alpen gehört, befindet sich in einem guten chemischen und mengenmäßigen 

Zustand, mit gelegentlichen Trübungen und Bakterien in einigen wenigen Proben. 

Im südlichen Teil des Gebiets, in der Region Uršlja gora, ist in den Karbonatgesteinen der Mittleren und 

Oberen Trias (zerklüftete und kristalline Kalksteine, Dolomit) ein karstig - geklüftet und ungespannter 

Grundwasserleiter ausgebildet. Überlagernde Jurassische Mergelkalke, die sich mit Mergel- und 

Tonsteinen abwechseln, begünstigen das Auftreten von hängendes Grundwasserleiter mit häufigen 

Barrieren für den Grundwasserfluss und das Auftreten von Quellen mit geringer Ergiebigkeit. Der 

verkarstete Grundwasserleiter von Uršlja gora ist in Richtung Norden entlang der relativ flach 

gelegenen Überschiebung der Nordkarawanken (die als Barriere wirkt) auf sehr schlecht durchlässige 

Paläozoische Phyllitgesteine aufgeschoben. Diese werden von schlecht durchlässigen klastischen 

Schichten des Mittleren Miozäns, bestehend aus schluffigem Tonstein, Sandstein und Konglomerat, 

überlagert. Innerhalb der Sandsteine und Konglomerate hat sich bei Kotlje ein kleiner 

Mineralwasserleiter (Rimski vrelec/Römerquelle) gebildet. Die übrigen Mineralwasserquellen haben 

entweder einen sehr geringen Abfluss oder wurden sogar zerstört und entspringen zumeist aus 

metamorphem Gestein, das von Geröll überlagert wird. 

Die nördlichen Hänge und Ausläufer der Uršlja gora sind mit dicken Ablagerungen von kalkhaltigem 

und dolomitischem Hangschutt (Schutt und Aluvialer Schuttfächer) bedeckt. Das Grundwasser strömt 

aus den Karbonatgesteinen an der tektonischen Überschiebungszone der Nordkarawanken auf den 

quartären Hangschutt mit intergranularer Porosität; sekundäre Quellen treten dort auf, wo Hangschutt 

auskeilt. Die Lage der Nordkarawankenüberschiebung, die leicht nach Süden abfällt, führt zu einem 

geringeren Abfluss der Quellen auf der Nordseite und einem höheren auf der Südseite der Uršlja gora. 

Der zentrale und nördliche Teil der Gemeinde besteht aus verschiedenen metamorphen Gesteinen, die 

sehr schlecht wasserdurchlässig sind. In der Verwitterungszone und im Hangschutt gibt es Quellen mit 

geringer Ergiebigkeit.  

In den Flussterrassen im Tal und entlang des Flusses Meža hat sich ein intergranularer Aquifer mit 

mittlerem bis hohem Abfluss und freiem Grundwasserspiegel entwickelt, der vom Fluss Meža und 

Niederschläge gespeist wird. 

Die wichtigsten Grundwasserleiter in diesem Gebiet sind die Kalkstein- und Dolomit-Karstbruch-

Grundwasserleiter der Uršlja gora und die sandig-kiesigen intergranularen Grundwasserleiter entlang 

des Flusses Meža.  

Das Grundwasser aus dem Karbonatmassiv des Uršlja Gora Gebirges gehört hauptsächlich der 

hydrogeochemischen Fazies der Magnesium-Kalzium-Hydrogenkarbonat-Type an, mit leichten 

Abweichungen in Richtung der hydrogeochemischen Fazies der Magnesium-Kalzium-Sulfat-
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Hydrogenkarbonat-Type. Die elektrische Leitfähigkeit des Grundwassers in metamorphen Gesteinen ist 

sehr niedrig und liegt bei 30-80 µS/cm, während sie in Kalkstein bei 400-600 µS/cm liegt. Das Kalzium-

Magnesium-Verhältnis (Ca/Mg) in ausgewählten Quellen auf der Uršlja gora zeigt, dass die 

Anreicherung überwiegend in den Kalksteinen erfolgt.  

Trinkwasser wird aus mehreren Quellen zwischen Ravne na Koroškem, Uršlija gora und bei Strojna 

gewonnen. Einen sehr wichtigen Anteil an der Wasserversorgung hat die Šumc/ Šumec Quelle, die sich 

nicht in der Gemeinde Ravne na Koroškem, sondern in der Gemeinde Mežica befindet und deshalb in 

den Erläuterungen häufig erwähnt wird. Die Quellen sind werden durch Wasserschutzgebiete 

geschützt, die per Gemeindebeschluss erlassen wurden, mit Ausnahme der Quelle in Strojna. Für die 

Quellen in der Gemeinde Ravne na Koroškem wurde noch kein Expertenvorschlag für das 

Wasserschutzgebiet auf nationaler Ebene in Form eines Erlasses ausgearbeitet. 

In der Gemeinde sind 80 Wassergenehmigungen für 93 hydrogeologische Objekte erteilt worden, 

wobei die meisten Genehmigungen für Selbstversorgung an Quellen und Brunnen/Bohrungen für die 

Wärmeerzeugung erteilt wurden. Die meisten der geplanten Entnahmen sind für technologische 

Zwecke und die Trinkwasserversorgung vorgesehen. 

Für die Nutzung von Wasser für technische Zwecke im ehemalinge Stahlwerk Ravne na Koroškem ist 

der Wassertunnel Mežica - Prevalje eine wichtige Grundwasserquelle. Das Wasser aus dem 

unterirdischen Teil des Bergwerks wird an die Oberfläche und in den Fluss Meža in Prevalje abgeleitet, 

der außerhalb des betrachteten Gebiets liegt. 

Das Grundwasser wird durch Bergbauarbeiten in der Vergangenheit (Bodenverunreinigungen, 

Bergbauhalden), durch die Eisenindustrie, durch Landwirtschaft am Nordhang und am Fuße der Uršlja 

Gora sowie durch illegale Mülldeponien und Siedlungen beeinträchtigt. Der schlechte chemische 

Zustand des Oberflächenwassers der Meža ist auch auf die Verschmutzung der Sedimente des Flusses 

Meža zurückzuführen. 

Die ergiebigste Quelle in der Gemeinde Ravne na Koroškem, die Podpečnik-Quelle, war früher Teil des 

Wasserversorgungssystems von Rudnik und Kotlje. Aufgrund der Verunreinigung durch Gülle wurde sie 

vor mehr als 30 Jahren aus dem Wasserversorgungssystem ausgeschlossen. Es wurden Vorschläge für 

eine Sanierung sowie für eine detaillierte Strukturkartierung des Einzugsgebiets gemacht. 

In diesem Dokument haben wir weitere Untersuchungen der Wasserressourcen, auch im Hinblick auf 

den Klimawandel, eine detailliertere strukturelle geologische Kartierung, Untersuchungen zur 

Erfassung zusätzlicher Grundwasserreserven und Studien zur Begrenzung des Eingriffs in das Flussbett 

der Meža vorgeschlagen. 

 

 

3. ABSTRACT 

Within the KaraWAT project, a hydrogeological map and explanatory notes to the hydrogeological map 

were produced for the area of the municipality of Ravne na Koroškem. The basis for the hydrogeological 

map with the definition of aquifer types according to IAH and lithogeochemical units is an archive 
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geological map at a scale of 1:25,000. The springs in the area from Kotlje to Uršlja Gora were mapped 

by measuring basic field parameters. 

The municipality of Ravne na Koroškem covers the lower part of the Mežica valley along the border 

with Austria. It is bordered to the west by the municipality of Prevalje, to the south by the municipality 

of Črna na Koroškem, to the south-east by the city municipality of Slovenj Gradec, and to the east by 

the municipality of Dravograd. The largest watercourse in the area is river Meža. 

Regional hydrogeological surveys were mainly carried out between 1981 and 1992, and no extensive 

hydrogeological or other surveys have been carried out since then. After 1992, only small-scale surveys 

were carried out for thermal and mineral waters research and for water supply. 

The groundwater in the municipality of Ravne na Koroškem, which belongs to the groundwater bodies 

Vzhodne Alpe (SIVTPODV3013) and Kamniško-Savinjske Alpe (SIVTPODV1006), is in a good chemical 

and quantitative state, with occasional turbidity and bacteria occurrence in a few samples. 

In the southern part of the area, in the Uršlja gora area, a karstic-fractured and unconfined aquifers are 

developed in Middle- and Upper-Triassic carbonate rocks (fractured and crystalline limestones, 

dolomite). Overlying Jurassic marly limestones alternating with marlstones and claystones, with 

occurrence of perched aquifers with frequent barriers to groundwater flow and the occurrence of 

springs with lower yield. The karstic-fractured aquifer of Uršlja gora is thrusted to the north along the 

rather flat-positioned North Karavanke Nappe Thrust (acting as a barrier) on very poorly permeable 

Palaeozoic phyllites. These are overlain by poorly permeable Middle Miocene clastic layers of silty 

claystone, sandstone, and conglomerate. Within the sandstones and conglomerates, a small mineral 

water aquifer was formed at Kotlje (Rimski vrelec). The other mineral water springs in the area have 

either very low discharge or were even destroyed, and mostly originate from metamorphic rocks 

overlain by scree. 

The northern slopes and foothills of Uršlja gora are covered by thick deposits of calcareous and 

dolomitic slope debris (scree and alluvial fan). Groundwater overflows from the carbonate rocks at the 

tectonic contact of the North Karavanke Thrust zone into the Quaternary slope debris with 

intergranular porosity; secondary springs occur where slope debris crop-out. The position of the North 

Karavanke Thrust, which dips gently to the south, results in a lower discharge of springs on the northern 

side and a higher on the southern side of Uršlja gora (outside the study area). 

The central and northern part of the municipality are built up of various metamorphic rocks, which 

have very low permeability. There are springs with low yield in the weathered zone and slope debris.  

In the river terraces in the valley and along the river Meža, a medium to high-productive intergranular 

and unconfined aquifer is developed, recharged by the river Meža and precipitation. 

The most important aquifers in the area are the limestone and dolomite karstic-fractured aquifers of 

Uršlja gora and the sandy-gravely intergranular aquifers along the Meža River.  

Groundwater from the carbonate massif of the Uršlja gora mainly belongs to the magnesium calcium 

hydrogencarbonate hydrogeochemical facies, with a slight deviation towards the magnesium calcium 

sulphate hydrogencarbonate hydrogeochemical facies. The electrical conductivity of groundwater in 
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metamorphic rocks is very low, around 30-80 µS/cm, while in limestone and dolomite it is around 400-

600 µS/cm. The calcium-magnesium (Ca/Mg) ratio in selected springs on Uršlja gora shows a 

predominant recharge in the limestones.  

Drinking water is supplied from several springs between Ravne na Koroškem and Uršlja gora and at 

Strojna. A very important part of the water supply is provided by the Šumc spring, which is not located 

in the municipality of Ravne na Koroškem, but in the municipality of Mežica, and is therefore frequently 

mentioned in explanatory notes. The water sources for drinking water supply are protected by water 

protection zones adopted by Decree on municipal level, with the exception of the water source at 

Strojna. An expert proposal for the delineation of drinking water protection areas in the municipality 

of Ravne na Koroškem for the adoption of Decree on a national level has not yet been prepared. 

There are 80 water permits granted for 93 hydrogeological objects in the municipality, where most 

springs have been granted a water permit for self-supply and wells/boreholes for heat production. The 

largest abstractions are used for technological purposes and drinking water supply. 

For the use of water for technological purposes at former Steel plant Ravne na Koroškem, the Mežica - 

Prevalje water tunnel is an important groundwater source. The water from the submerged part of the 

abandoned Mežica lead mine is discharged to the surface and to the Meža River in Prevalje, which is 

outside the study area. 

Groundwater is affected by former mining works (soil contamination, mining waste dumps) and the 

iron industry, agriculture on the northern slope and foothills of Uršlja gora, illegal dumps, and 

settlements. The poor chemical status of the surface water Meža is also important due to the pollution 

of the sediments of the Meža River. 

The most abundant spring in the municipality of Ravne na Koroškem, the Podpečnik spring, was 

formerly part of the Rudnik-Kotlje water supply system. Due to slurry contamination, it was excluded 

from the water supply system more than 30 years ago. Proposals for remediation have been made, as 

well as a proposal for a detailed structural geological mapping of the catchment area. 

In this document we have suggested further investigations of water resources, including in the light of 

climate change, more detailed structural geological mapping, investigations to capture additional 

groundwater quantities, and studies on limiting the encroachment in the Meža riverbed. 
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4. UVOD 

V okviru projekta KaraWAT smo za območje občine Ravne na Koroškem izdelali hidrogeološko karto. 

Osnova za izdelavo hidrogeološke karte z opredelitvijo tipov vodonosnikov po IAH (Struckmeier & 

Margat, 1995) je arhivska geološka karta v merilu 1:25.000. 

V tolmaču je večkrat omenjen izvir Šumc. Izvir se sicer ne nahaja v občini Ravne na Koroškem, temveč 

v občini Mežica. Za občino Ravne na Koroškem predstavlja enega najpomembnejših vodnih virov za 

javno oskrbo s pitno vodo, zato ga občasno vključujemo v poročilo.  

Za rabo vode v tehnološke namene v bivši Železarni Ravne na Koroškem je pomemben vodni vir 

podzemne vode tudi vodni rov Mežica – Prevalje, iz nekdanjega Rudnika svinca in cinka Mežica. Jamska 

voda potopljenega dela rudnika je speljana po vodnem rovu do izliva na površino oziroma v reko Mežo 

(pri Leškem grabnu) v Prevaljah (občina Prevalje – izven obravnavanega območja) in naprej po 

cevovodu do bivše Železarne Ravne na Koroškem.  

 

5. LEGA OZEMLJA IN GEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI 

Občina Ravne na Koroškem obsega spodnji del Mežiške doline ob meji z Avstrijo. Na zahodu meji na 

občino Prevalje, na jugu na občino Črna na Koroškem, na jugovzhodu na mestno občino Slovenj Gradec 

ter na vzhodu na občino Dravograd. S površino 63,45 km² spada med manjše slovenske občine. Središče 

so Ravne na Koroškem, ki ležijo ob spodnjem delu reke Meže pod Uršljo goro. 

 

Slika 1: Zemljevid občine Ravne na Koroškem (Vir podatkov: Geodetska uprava RS). 
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Reliefne značilnosti 

Površje občine je hribovito in z velikimi razlikami v nadmorski višini. Najvišje, na 1699 m, se dvigne 

Uršlja gora, najnižji predeli pa so v osrednjem delu občine, v vzhodnem delu doline Meže, kjer se 

nadmorska višina spusti do 360 m. Višinska razlika v občini znaša nad 1200 m. Temu primerni so tudi 

nakloni pobočij. V dolini Meže so najnižji, med 0 in 2°, medtem ko se v večini občine gibljejo med 6 in 

20°. Najvišji nakloni, ki presežejo 30°, se pojavljajo v dolinah vodotokov v severnem delu občine, kjer 

se površje iz dolin potokov naglo dvigne v hribovje ter na jugu, na severnem pobočju Uršlje gora. 

Reka Meža deli občino na severni in južni del, čeprav med njima ni bistvenih razlik v oblikovanosti 

površja. Poleg najvišjega vrha Uršlje gore so med višjimi predeli še vrhovi Črni vrh (1335 m), Hom (1193 

m), Štekneči vrh (1061 m), Pokeržnikov vrh (1055 m), Požegov vrh (1040 m) in  Šteharski vrh (1018 m). 

Prisotna sta dva razvojna tipa reliefa. V večjem delu občine je zaradi goste rečne mreže prisoten 

destrukcijski rečno-denudacijski relief, za katerega je značilno prepletanje dolin in vmesnih slemen. Za 

ravninski del doline Meže je značilen akumulacijski rečno-denudacijski tip, ki ga je ustvarila reka z 

odložitvijo več metrov debelih nanosov proda, peska in gline.  

 

 
 

Slika 2: Prikaz reliefa (Vir podatkov: Geodetska uprava RS). 

Vodna mreža  

Vodna mreža je zelo gosta in sestavljena iz manjših občasno ali stalno tekočih vodotokov. Celotno 

območje pripada porečju Meže, ki je del porečja Drave v Sloveniji. 

Meža je največji vodotok v občini in izvira v Avstriji, zahodno od Pece. Ima snežno-dežni rečni režim, 
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najvišji povprečni pretok se pojavlja spomladi (april, maj), najnižji poleti (avgust) in pozimi (januar). 

Številni manjši potoki, velikokrat hudourniškega značaja, so razrezali hribovje s svojimi dolinami. Večji 

izmed njih je Zelenbreški potok, levi pritok Meže, ki ima tudi sam zelo gosto in razvejano mrežo manjših, 

večinoma občasno tekočih pritokov iz severnega dela občine. Desni pritoki Meže iz južnega dela občine 

pa so Hotuljka in Črni potok ter Suha. 

Podnebne značilnosti 

Celotno območje občine je uvrščeno v podtip gorskega podnebja in sicer v podnebje nižjega gorskega 

sveta severne Slovenije. Povprečna temperatura najtoplejšega meseca je nad 10 °C. Značilen je celinski 

padavinski režim, povprečna letna količina padavin je od 1100 do 1700 mm. 

Prebivalstvo in poselitev 

Po zadnjem popisu prebivalstva l. 2002 je občina štela 12 248 prebivalcev. Naselje Ravne na Koroškem 

je ob popisu l. 2002 štelo 7 797 prebivalcev, kar je 64 % vseh prebivalcev občine. Najnovejši podatki 

poročajo, da je v njej še 15 naselij z manjšim številom prebivalcev. Med njimi sta največja Kotlje in Tolsti 

Vrh. Poselitev je nadpovprečno gosta, saj z 193 preb./km² dvakratno presega povprečno gostoto 

poselitve v Sloveniji. 

Prebivalstvo se je zgostilo v osrednjem urbaniziranem ravninskem območju doline Meže, kjer so nastale 

Ravne na Koroškem, Tolsti Vrh in Kotlje. V ostalih predelih je zaradi razgibanosti reliefa poselitev 

otežena ali onemogočena. Preostala naselja so manjše vasi, najmanj prebivalcev premorejo Dobrije, 

Koroški Selovec in Podkraj. V hribovitem svetu so prisotne tudi hribovske kmetije.     

 

 

6. PREGLED RAZISKAV 

6.1. DOSEDANJE GEOLOŠKE RAZISKAVE 

Leta 1896 je bilo opravljeno prvo geološko kartiranje območja Raven na Koroškem (Guštanj). Kot 

pomemben in zanimiv mineralni izvir je omenjen »Rimski vrelec« pri Kotljah (Teller, 1896). V letih od 

1973 do 1977 se je območje ponovno kartiralo v sklopu Osnovne geološke karte Jugoslavije v merilu 

1:100.000. Leta 1983 je izšel tolmač in osnovna geološka karta omenjenega območja, v katerih sta 

predstavljena geološka in tektonska zgradba (Mioč in sod., 1983).  

Za namen geoloških raziskav pojavljanja svinca in cinka so leta 1980 izdelali geološko karto območja 

pod Uršljo goro in doline Velunje v merilu 1:5000 (Iskra, 1980).  

Geološki razvoj Karavank in območja občine Ravne na Koroškem je opisan v Geološko-naravovarstvenih 

strokovnih podlagah Geoparka Karavanke (Poltnig & Herlec, 2012). 

Leta 2021 je bila sočasno s tem poročilom izdelana opozorilna karta nevarnosti za nastanek pobočnih 

masnih premikov (Jež in sod., 2021) ter za nastanek erozije (Lajevec in sod., 2021) za občino Ravne na 

Koroškem.  
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6.2. DOSEDANJE HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE 

6.2.1. REGIONALNE HIDROGEOLOŠKE RAZISKAVE 

Hidrogeološka prospekcija porečij Meže in Mislinje se je začela 1981 (Štrucl in sod. 1990). Na širšem 

območju Mežiškega rudišča med Peco in Uršljo goro so se leta 1982 nadaljevale hidrogeološke raziskave 

za kataster vodnih virov in hidrogeološko karto. Ta dva gorska masiva sta glavna vodna vira za oskrbo 

prebivalcev Koroške regije. Štrucl in sod. (1983) so nadaljevali s hidrogeološkim kartiranjem severnega 

in severno vzhodnega pobočja in predgorja severnih Karavank. Na območju Uršlje gore so odkrili, da 

ima večina izvirov dokaj stalno kemično sestavo. 

Na metamorfnih kamninah ni izdatnejših izvirov. Obstaja veliko izvirov z majhno izdatnostjo (Štrucl in 

sod., 1983). Problem na teh kamninah predstavlja hitro, predvsem mikrobiološko onesnaženje pitne 

vode (Štrucl in sod., 1984). Najboljši vodonosniki so pod Uršljo goro v karbonatnih kamninah, ki 

odvodnjavajo proti severu in jugu in tako vzpostavijo stik z Mežiškim rudiščem (Štrucl in sod., 1983). 

Leta 1984 se je raziskovalo predvsem spodnji tok reke Meže, katerega zaledje je zgrajeno iz 

metamorfnih skrilavcev. Izviri na tem območju imajo majhno izdatnost. V povodju Mislinje, pod Uršljo 

goro, se nahaja veliko izvirov, ki niso izdatni, vendar imajo zelo kvalitetno vodo. Najboljši način zajema 

pitne vode pod Uršljo goro je v opuščenem rudniku svinca v Kotljah. Dotok podzemne vode v opuščeni 

rov so povečali s pahljačo horizontalnih vrtin (Štrucl in sod., 1984). 

Štrucl in sod. (1988) so izdelali hidrogeološko raziskavo za povečanje količine vode za boljšo oskrbo 

Raven na Koroškem in Prevalj z vodo iz vznožja Uršlje gore. Izbrali so povečanje izdatnosti vodnega 

zajetja iz starega rudnika v Kotljah z natego in pomožnimi črpalkami. V porečju Meže so merili izdatnost 

glavnih izvirov vode za vodovodno omrežje. Opazovali so potencialne nove izvire za oskrbo Mežiške 

doline s pitno vodo. 

Problemi z močno onesnaženostjo pitne vode so se spomladi 1987 pojavili v vodovodnem sistemu 

Ravne na Koroškem. Iz vodovodnega omrežja so morali izključiti vodno zajetje Podpečnik (Štrucl in sod., 

1987). 

S poročilom Štrucl in sod. (1990) se je končala večletna hidrogeološka prospekcija na območjih porečij 

Meže in Mislinje. V tem času so izdelali kataster vodnih virov porečja Mislinje in Meže, kjer so na 

površini 640 km2 registrirali in vnesli 7200 izvirov. Naredili so tudi poskusni računalniški program za 

kataster vodnih virov tega območja. Leto kasneje, 1991, je Polajner objavil predlog nadaljevanja 

raziskovalnega dela za leto 1992 na tem območju. Kataster vodnih virov se je na žalost izgubil. 

Od leta 1992 do danes obsežnejših hidrogeoloških raziskav na območju Koroške in Raven na Koroškem 

ni bilo.  

Na območju občine Ravne na Koroškem Agencija RS za okolje že od leta 2005 spremlja kemijsko stanje 

podzemne vode na izviru Rudnik-Kotlje. Vzorčenja so bila v letih 2005, 2007, 2008, 2012, 2016 in 2020,  

2-krat letno (spomladansko in jesensko) (ARSO, 2021a). 
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6.2.2. RAZISKAVE ZA VODOOSKRBO 

Pitna voda 

Žlebnik (1969) v poročilu zajema hidrogeološke značilnosti vodnjaka III v Dobji vasi. Izvedeno je bilo 

poskusno črpanje ob visokem vodostaju.  

V občini Ravne na Koroškem sestavljajo sistem vodovoda in oskrbe s pitno vodo zajetje Stari mlin, 

Kozarnica in Rudnik-Kotlje. Skupaj oskrbuje 5500 prebivalcev (Feguš in sod., 2006 a; 2006 b; 2006 c). 

Na Strojni je zajet izvir Strojna, ki je vir pitne vode za 35 prebivalcev. Ima precejšne spremembe v 

izdatnosti (Feguš in sod., 2006 d). 

Na osnovi hidrogeoloških raziskav so določili varstvene pasove izvira Podpečnik pri Kotljah. Kmetija 

Zabrčnik najbolj ogroža omenjeni vodni vir (Krivic, 1979), ki je izključen iz vodooskrbe zaradi 

mikrobiološkega onesnaženja. 

Leta 2016 se je začel projekt »Vodooskrba območja Mežiške in Mislinjske doline za izgradnjo in 

izboljšavo vodovodnega sistema« (Praper in sod., 2016). 

Za obdobje 2018-2021 je bil spisan program oskrbe s pitno vodo za občino Ravne na Koroškem. Oskrbo 

s pitno vodo predstavlja vodovod Kotlje, ki je v celoti gravitacijski. Dolinski vodovod RPM 

(Ravne_Prevalje_Mežica), katerega vir sta vodni zajetji Šumc 1 in Šumc 2 v občini Mežica, je popolnoma 

gravitacijski. Tretji vodovod je Strojna, ki oskrbuje manjše zaselke. Problem sistema je lahko občasno 

mikrobiološko onesnaženje. Poleg tega se nahajajo tudi črpalne postaje (prečrpališča): Holmec, Strojna, 

Suha, Pri postaji, Ulšek, Šance, Kotlje-Dular in Šrotnek (Jehart, Bukovec in Blatnik, 2017). 

Z odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov Kozarnica, Podpečnik, Mlin, Rudnik-Kotlje in Stražišče nad 

Prevaljami v Občini Ravne - Prevalje so vzpostavili vodovarstvene zaščitne pasove za ta zajetja (Uradni 

list RS, 1997). Z odlokom o zaščiti zajetih vodnih virov na območju občine Ravne na Koroškem je z 

varstvenimi pasovi zavarovan tudi vodni vir Šumc (Medobčinski uradni vestnik št. 11/89, stran 196). 

Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem od leta 2011 določa način izvajanja 

obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Določa organizacijo in prostorsko 

zasnovo javne službe ter njen obseg in vrsto, pogoje za zagotavljanje pitne vode. Zagotavlja oskrbo 

gradbenih inženirskih objektov s pitno vodo, če se v njih zadržujejo ljudje ali pitno vodo uporabljajo za 

oskrbo živali ali oskrbo nestanovanjskih prostorov ali stavb  (Uradni list RS, 2011). 

 

Tehnološka voda 

 

Na območju tovarniškega kompleksa bivše Železarne Ravne na Koroškem in danes SIJ Metal Ravne 

d.o.o. sta zgrajena dva vodnjaka in dve opazovalni vrtini  (Prestor in sod., 2005). V letu 2016 je bilo 

izdelanih še 6 vrtin na istem območju (Herič, 2017). 
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6.2.3. MINERALNE VODE 

Kotuljska slatina / Rimski vrelec/ Hotujska slatina / Kärtner Römerquelle / Römerquelle / kiseva voda  

V Kotljah se nahaja »Rimski vrelec«, ki je bil zajet v 1847 in poznan že v rimski dobi. Iz leta 1877 ali 1892 

obstajajo prve kemijske analize vode (Österreichiches Bäderbuch, 1914). Mineralna voda in zdravilišče 

so bili dokaj poznani in reklamirani (Ravnik, 1932), po drugi svetovni vojni pa se je območje uporabljalo 

za druge namene. Drobne in Mencej (1972) sta opisala predhodne hidrogeološke raziskave z namenom 

zajetja dodatnih vodnih virov. Rogelj in sod. (1972), Mencej in Drobne (1973) ter Drobne in sod. (1973) 

pa tudi že nove vrtine. Izdelanih je bilo: 1 globoka (196 m) in 9 plitvih strukturnih vrtin, 1 črpalna vrtina 

in dva vodnjaka VK-1/73 (30 m) in VK-R/73 (10 m). Na slednjih so bili izvedeni črpalni poizkusi ter 

določena kemijska sestava vode. Z odločbo Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo 

Ljubljana SR Slovenije št. 514-2/75 z dne 28.2.1975 je podjetje Viator Ljubljana TOZD Hoteli na 

Koroškem dobilo dovoljenje za rabo Rimskega vrelca v Kotljah v zdravstvene namene kot naravno 

zdravilno sredstvo zaradi visokih vsebnosti železa in prostega CO2. Žlebnik je v letih 1977 in 1979  

pregledno povzel dotedanje ugotovitve. Ponovno se je območje raziskovalo v 2009, ko sta bili 

pregledana VK-1/73 in VK-R/73. Na slednji je bil izveden črpalni preizkus (Juvančič & Gostečnik, 2009). 

Zgodovino razvoja lokacije in različno popoln zbir dokumentacije sta podala Kraševec (2009) in Lipovšek 

(2017). V letih 2014 (Rman & Kanduč, 2015) in 2021 so bile izvedene kemijske in izotopske analize 

mineralne vode iz VK-R/73, ki še vedno preliva v količini približno 0,08 l/s, v 2022 pa je bil izveden 

večstopenjski črpalni preizkus (Rman in sod. 2022). Rimski vrelec je zavarovana naravna vrednota 

lokalnega pomena št. 3833 in zavarovano arheološko  najdišče EŠD 28085. 

 

Tolstovrška slatina / Kummerquelle / Fettengupf / Fettengupfer-Quelle / Silvin vrelec 

V Dobrijah je bil leta 1870 na domačiji Pri Kumru odkrit mineralni izvir Tolstovrška slatina, ki je bil zajet 

leta 1895 (Narodni dnevnik št. 223 z dne 1.10. 1910). V 1910 so ga na novo izkopali v skalo in dosegli 

močnejši pritok (Narodni dnevnik, 2/171 z dne 30. 7. 1910) ter z betonskim zidom preprečili, da bi ga 

ob večjih nalivih zalili deževnica ali Meža. Maja 1919 so zajetje poškodovali (Osojnik, 2018), nato pa je 

bil pri urejanju nove ceste ob Meži pod železnim železniškim mostom po 2. svetovni vojni dokončno 

zasut in polnilnica zrušena. 

 

Komavarjeva in Polančeva slatina / Kisla voda v Spodnjem Selovcu 

V Spodnjem Selovcu sta dve slatini ob desnem bregu reke Meže blizu Podklanca, ki nista bili nikoli tržno 

izkoriščani. Nahajata se približno 500 m narazen. Voda je rahlo kisla, ima zelo majhen pretok in 

elektroprevodnost do 1,4 mS/cm. Komavarjeva slatina je opredeljena kot naravna vrednota pod 

identifikacijsko številko 7164, Polančeva slatina pa pod št. 7325.  

 

Dobja vas 

Na katastrski karti Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem iz leta 1827, na zahodnem delu karte občine, je 

označeno ledinsko ime Per Studenzi, kjer pa ne gre za toplo vodo (Rojko, 2006). V bližini naj bi se nahajal 

izvir kisle vode. Oba izvira sta presahnila po regulaciji reke Meže okoli leta 1930 (Gradišnik A., neaktiven 

internetni vir). 

6.2.4. RAZISKAVE MINERALNIH SUROVIN IN ENERGENTOV  

V sklopu prospekcije metalnih območij Slovenije so preučevali pegmatite na območju Strojne in Pohorja 
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kot možna vira redkih elementov. V pegmatitih Strojne ni najdenih večjih količin redkih prvin, ki bi jih 

lahko ekonomsko izkoriščali (Placer, 1977). 

V Jazbini, na južnem pobočju Uršlje gore, so izdelali vrtino J-7/80, s katero so ugotovili, da rudonosne 

kamnine, obogatene s Pb in Zn, niso prisotne (Iskra, 1980). 

Mnenje o možnosti nastopanja globokih vodonosnikov s termalno vodo v okolici Kotelj - Ivarčkega 

jezera sta podala Prestor in Drobne (1997). Ocenila sta, da je ta možnost majhna. 

Raziskave geotermalnega potenciala občine Ravne na Koroškem so potekale v okviru projekta 

Transthermal programa Interreg IIIA SLO-AVT. Ugotovili so, da je na tem območju tvegano raziskovanje 

geotermalne energije zaradi premalo globinskih podatkov, vprašljivosti napajanja podzemne vode v 

izoliranih karbonatnih vodonosnikih in predpostavljene nizke temperature tal. Podan je bil predlog 

nadaljnjih raziskav (Lapanje in sod., 2007). 

6.2.5. SLEDILNI POSKUSI 

Predvideni so bili sledilni poskusi za ugotavljanje podzemne povezave med ponori na Uršlji gori ter izviri 

na območju Podgore in porečja Suhadolnice. Predhodne raziskave in priprave so bile v glavnem 

zaključene, vendar sledilnih poskusov niso mogli izvesti zaradi sledov sledil iz sledilnih poskusov na Peci 

(Štrucl in sod., 1984). 

6.3. RAZISKAVE V OKVIRU PRIPRAVE HIDROGEOLOŠKE KARTE 

V okviru priprave Hidrogeološke karte smo ponovno terensko pregledali vse večje vodne pojave na 

ciljem območju. Skupno smo v obdobju od junija do septembra 2021 evidentirali 77 izvirov. Dodatno 

smo  povzeli informacije o še 122 izvirov iz dostopnih arhivskih podatkov v iz baze izvirov GeoZS.  

 

V skladu z metodologijo hidrogeološkega kartiranja smo na vseh objektih določili tip vodonosnika, iz 

katerega se izvir napaja, določili tip izvira, izmerili izdatnost, temperaturo in elektroprevodnost. 

Natančno smo popisali mesto izvira, ga skicirali, fotografirali in opredeli iztekanje vode iz vodonosnika. 

Podatki so vpisali v popisne liste, ki bodo sestavni del priloge k hidrogeološki karti. Po pregledu popisnih 

listov smo podatke vnesli v informacijski sistem projekta. 

Za določitev hidrokemijskih lastnosti podzemne vode na območju Kotelj smo uporabili podatke 

fizikalno-kemijskih parametrov izmerjenih in analiziranih v okviru projekta KaraWAT. Terenske meritve 

so bile narejene na 4 izvirih v Selovcu in Kotljah, ki vsaj občasno izkazujejo oranžne oborine, v obdobju 

od junija do novembra 2021. Meritve na vrtinah VK-1 in VK-R v Kotljah smo izvedli tudi v letu 2022. 

Vzorec mineralne vode je bil odvzet le v Kotljah, oktobra 2021. 

Na podlagi hidrogeološkega kartiranja, analize pridobljenih podatkov in pregleda arhivskih podatkov 

smo določili površinske in podzemne razvodnice v merilu 1 : 25.000. Posameznim litostratigrafskim 

enotam in tektonskim elementom smo pripisali hidrogeološke lastnosti. Vse novo pridobljene meritve 

smo obdelali po standardnih metodah interpretacije.  

 

Arhivski podatki GeoZS in drugih izvajalcev raziskav so bili podlaga za določitev konceptualnega modela 

hidrogeološkega sistema na tem območju. 
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7. GEOLOŠKA ZGRADBA 

7.1. LITOSTRATIGRAFSKE ENOTE 

Obravnavano območje občine Ravne na Koroškem ni bilo podrobno geološko kartirano, zato je 

geološka karta rezultat sinteze obstoječih arhivskih geoloških podatkov in geološke karte v merilu 

1:25.000. 

Predkambrijske in starejše paleozojske metamorfne kamnine 

Metamorfne kamnine so v občini Ravne na Koroškem najstarejše. Gradijo celotni severni in osrednji 

del. Najstarejši in najvišje metamorfne stopnje je gnajs z lečami amfibolita, kvarcita, marmorja in 

pegmatitnega gnajsa, ki jih skupaj uvrščamo v Pohorsko serijo (predkambrij). Nanj je narinjena 

skladovnica zelenih skrilavcev, to je kloritno amfibolovega skrilavca s prehodi v amfibolit z redkimi 

lečami diabaza in marmorja – Kobanska serija (kambrij). Nekoliko mlajše metamorfne kamnine 

pripadajo filitu z lečami marmorja in kremenovega metaporfirja (ordovicij). Večina teh kamnin se 

nahaja na širšem območju Strojne. Še mlajše so kamnine Štalenskogorske serije – filitoidni skrilavci 

(glinasti skrilavci do metameljevci) z lečami apnenca, metapeščenjaka in diabaza (ordovicij – devon) 

južno od Raven in so najnižje metamorfne stopnje. Metamorfne kamnine so za vodo večinoma slabo 

do nepropustne, razpoklinska poroznost je značilna za območja kjer so te tektonsko pretrte.  

Mlajše paleozojske in mezozojske sedimentne kamnine 

Južni del občine sestavljajo karbonatne in klastične sedimentne kamnine triasne starosti. Mlajše 

paleozojske in spodnje triasne kamnine zastopane s kremenovim peščenjakom, laporovcem, peščenim 

skrilavim glinavcem in ploščastim apnencem so najdene le v erozijskem ostanku na Brinovem griču pri 

Stražišču. Kamnine so močno tektonizirane. Laporovci, lapornati apnenci in apnenci srednje triasne 

(anizijske) starosti ter zrnati masivni apnenci in dolomiti ladinijske starosti gradijo najvišje dele Uršlje 

gore (1699 m) v skrajnem južnem delu občine. Tam so v narivnih kontaktih z laporovci, lapornatimi 

apnenci in apnenci z roženci zgornje triasne (karnijske) starosti. Najmlajše triasne kamnine (norij-retij) 

zastopata debeloplastnati in masiven apnenec in dolomit in gradita severna pobočja Uršlje gore, kjer 

sta v tektonskih kontaktih z jurskimi tankoplastnatimi in lapornatimi apnenci. Zaradi narivnih kontaktov 

so kamnine tektonsko deformirane in pretrte. 

Terciarne sedimentne kamnine 

V nekaj kilometrov širokem pasu smeri V-Z se med Kotljami, Podkrajem in Barbarskim grabnom 

raztezajo miocenske kamnine. Zanje je značilno menjavanje konglomerata, peščenjaka, meljastega 

glinavca in redkeje laporja, ter pri Podkraju z vložki organske snovi s pojavi premoga. Miocensko 

zaporedje kamnin večinoma leži erozijsko diskordantno na metamorfnih kamninah, na območju 

Podgore pa so preko njih deloma narinjene kamnine Severnih Karavank. Južno od Kotelj je bil najden 

tudi majhen izdanek eocenskega apnenca. 

Kvartarni sedimenti 

Vzdolž reke Meže in pritoka Črni potok so na širšem območju mesta Ravne odleženi aluvialni sedimenti, 

ki jih gradi predvsem zaglinjeni prod, pesek in peščena glina. Večje površine na območju Podgore 

prekriva pobočni grušč. Kamnine v zaledju pogojujejo njegovo prevladujočo karbonatno sestavo. 
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Debelina grušča je odvisna od topografije podlage in lahko presega 10 m. Odložen je preko 

karbonatnih, klastičnih miocenskih in metamorfnih kamnin. Debelina grušča, ki prekriva klastične 

miocenske kamnine se prostorsko zelo spreminja. Zato so območja grušča na geološki karti mestoma 

nenatančno prikazana. 

Rečne terase so ohranjene ob reki Meži. 

7.2. STRUKTURNO-TEKTONSKE ENOTE 

V širšem geotektonskem smislu pripada območje občine Ravne na Koroškem trem enotam. Južni del 

pripada tektonski enoti Južne Alpe, lokalno pa Severnim Karavankam, ki so od juga proti severu 

narinjene na terciarne kamnine enote Panonskega bazena in obrobnih predgorskih bazenov (Placer, 

1999). Severni in osrednji del občine sestavljajo metamorfne kamnine tretje enote, to je Vzhodnega 

Alinika, oz. v geografskem smislu, Vzhodnih Alp.  

Narivni kontakt med pretežno karbonatnimi kamninami Severnih Karavank in terciarnimi klastičnimi 

sedimentnimi kamninami poteka v smeri vzhod-zahod v obliki relativno položnih prelomov/narivnih 

ploskev. V severnih pobočjih Uršlje gore je nad glavno narivno ploskvijo prisotnih še več vzporednih 

narivov, ki masiv delijo na posamezne tektonske luske. Te so s prelomi v smereh SV-JZ še dodatno 

razkosane na tektonske bloke. Kamnine Severnih Karavank so nekoč pokrivale večje območje v smeri 

proti severu, kar dokazuje erozijski ostanek tektonske krpe na območju Stražišča (Brinov grič) 

severovzhodno od Prevalj. Tu je ohranjena tudi luska šibkometamorfnih kamnin Štalenskogorske 

formacije ordovicijske do devonske starosti, ki pripadajo Remšniškemu narivu in so značilne za 

območje med miocenskimi klastičnimi kamninami in reko Mežo. 

Za območje metamorfnih kamnin Vzhodnih Alp v osrednjem in severnem delu občine je prav tako 

značilna narivna zgradba z več krovnimi enotami različne metamorfne stopnje. V podlagi se nahajajo 

srednje do visoko metamorfozirane kamnine Pohorske serije (predvsem blestniki in gnajsi) preko 

katerih so narinjene kamnine Dravograjskega (kloritno amfibolski skrilavci) in Strojniškega (filiti) nariva 

(Mioč, 1983). Krovne strukture sekajo številni mlajši prelomi. Pomembnejši je subvertikalni prelom, ki 

poteka v smeri SZ-JV severno od Tolstega vrha in ločuje gnajse od filitov. Pri Tolstem vrhu se od njega 

odcepi še en prelom, ki poteka v smeri proti Brdinjam. Po dolini Zelenbreškega potoka na območju 

Strojne poteka v smeri SSZ-JJV prelom, ki deloma zamika metamorfne kamnine Strojniškega nariva, na 

območju med Šteknečim in Šteharskim vrhom pa so prisotni najmanj trije prelomi v smeri SV-JZ, ki 

deloma zamikajo kamnine Strojniškega in Dravograjskega nariva. 

 

8. HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 

8.1. NAČRT UPRAVLJANJA Z VODAMI 

Obravnavano območje se nahaja v dveh vodnih telesih podzemnih voda – VTPodV (Ur.l.RS 63/05) – v 

oklepaju so podani deleži (%) VTPodV, ki so znotraj območja karte: 

- SIVTPODV3013 Vzhodne Alpe (4,1 %):  

o 1. vodonosnik – aluvijalni vodonosniki ob reki Meži;  
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o 2. vodonosnik – preperina in deluvialni sedimenti ter metamorfne in magmatske  kamnine 

(osrednji in severni del občine Raven na Koroškem: Kotlje, Ravne na Koroškem, Tolsti vrh, 

Štekneči vrh, Strojna do meje z Avstrijo). 

Vodonosni sistemi: 32733 Lese - Kotlje - Slovenj Gradec - Mislinjska Dobrava, 32732 Prevalje – 

Ravne. 

- SIVTPODV1006 Kamniško-Savinjske Alpe (1 %): 

o 1. vodonosnik – apnenec, dolomitiziran apnenec in dolomit (skrajno južni del občine Ravne 

na Koroškem: Uršlja gora, Črni vrh, Hom, Obretanov vrh);  

o 2. vodonosnik – prod in grušč (na severnem podnožju Uršlje gore, Homa, Črnega vrha). 

Vodonosni sistemi: 32723 Uršlja gora - Bistra. 

Za potrebe Načrta upravljanja z vodami (NUV) je predvidena tudi podrobnejša določitev mej vodnih 

teles podzemne vode in mej vodonosnih sistemov na podrobnejšo hidrogeološko karto v merilu 1 : 

25.000. V primeru te hidrogeološke karte tega nismo izvedli, ker hidrogeološka karta temelji na 

arhivskih podatkih geološke karte in je bilo s terenskim pregledom ugotovljeno, da je potrebno pred 

uskladitvijo mej vodnih teles in mej vodonosnih sistemov podrobno geološko skartirati. 

Podzemna voda je v dobrem kemijskem (mesti vzorčenja sta Šumc in Rudnik-Kotlje) in količinskem 

stanju. Vendar pa se občasno pojavljajo problemi pri oskrbi s pitno vodo z občasnim pojavom motnosti 

izvirov (Šumc). V letih med 2017 in 2020 so poročali o neskladnosti pitne vode v nekaj vzorcih zaradi 

mikrobiološke neustreznosti. Leta 2017 so bile neskladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi 

ugotovljene zaradi prisotnosti koliformnih bakterij predvsem na VS Kotlje in enem vzorcu na VS Šumc. 

V enem vzorcu iz VS Kotlje je bila ugotovljena prisotnost enterokokov, zato so izvedli ukrep dezinfekcije 

vodohrana (JKP Ravne na Koroškem, 2017). Leta 2020 so bile neskladnosti z zahtevami Pravilnika o 

pitni vodi ugotovljene zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, enterokokov in bakterij Escherichia coli 

na VS Šumc (JKP Ravne na Koroškem, 2020).  

Na območju občine Ravne na Koroškem ni ekosistemov odvisnih od podzemne vode. 

8.2. HIDROGEOLOŠKI KONCEPTUALNI MODEL OBMOČJA 

Na južnem delu Občine Ravne na Koroškem, na območju Uršlje gore, je v srednje- in zgornje- triasnih 

karbonatnih kamninah razvit kraško-razpoklinski vodonosnik Uršlje gore s prosto gladino podzemne 

vode. Kot vodonosniki so pomembne zlasti srednjetriasni (ladinijski) apnenci, ki zavzemajo na območju 

Uršlje gre pretežen del geološke zgradbe. Srednjetriasni apnenec je dokaj razpokan in zakrasel. 

Razpoke so povečini med seboj povezane. Razen apnenca sestoji zaledje izvirov v vznožju Uršlje gore 

tudi iz dolomita, ki je slabše prepusten od apnenca, vendar je ob Severnokaravanškem narivu zdrobljen 

in ima povečano prepustnost. Podoben je ladinijskemu dolomitu, ker pa ležijo na njem jurski skladi, ga 

uvrščamo v norijsko stopnjo in ga istovetimo z glavnim dolomitom (Štrucl, 1988). Le redki izviri izlivnega 

tipa se pojavljajo iz dolomita visoko nad narivnim kontaktom (izviri Kozarnica I-VI, izvir pri Starem 

mlinu, Kozarinova bajta itd.). 

Na triasnih kamninah ležijo krpe jurskih lapornatih apnencev, ki se menjujejo z laporovci in glinavci. 

Znotraj teh kamnin se pojavljajo viseči vodonosniki s pogostimi barierami, ki jih predstavljajo slabo 

vodoprepustne plasti (Štrucl, 1988). Izdatnost posameznih izvirov iz tega vodonosnika je povečini 

manjša od 0,5 l/s. Kraško razpoklinski vodonosnik Uršlje gore (del Severnih Karavank) je narinjen proti 

severu ob položnem Severnokaravanškem narivu na zelo slabo prepustne paleozojske filitne kamnine, 
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ki so prekrite s prav tako slabo prepustnimi srednjemiocenskimi klastičnimi plastmi (meljastega 

glinavca, peščenjaka, konglomerata). Znotraj peščenjakov in konglomeratov se je pri Kotljah formiral 

manjši vodonosnik mineralne vode (Rimski vrelec).  

Pobočja in vznožje Uršlje gore na severni strani so prekriti z debelimi nanosi apnenčastega in 

dolomitnega grušča v obliki melišč in vršajev. Ta telesa so debela po več deset metrov, po širini pa 

variirajo od nekaj deset do nekaj sto metrov (Štrucl, 1988). Ker ta pobočni grušč povsod prekriva narivni 

kontakt Severnokaravanškega nariva karbonatnih kamnin Uršlje gore na miocenske plasti, primarnih 

izvirov ne vidimo. Podzemna voda se preliva iz karbonatnih kamnin ob tektonskem kontaktu 

Severnokaravanškega nariva v kvartarni pobočni grušč z medzrnsko poroznostjo. Na površju pa voda 

izvira šele tam, kjer se pobočni grušč izklini (Slika 3). Pobočja Uršje gore, ki so prekrita s pobočnim 

gruščem, so precej poseljena in pokrita s kmetijskimi površinami, zlasti s travniki, zato je podzemna 

voda, ki izvira v teh sekundarnih izvirih z vidika onesnaževanje stalno ogrožena. 

 

Slika 3: Podzemna voda ob kontaktu karbonatnih kamnin in Severnokaravanškega nariva. Legenda: 1 – triasni 

dolomit; 2 – dolomitni grušč; 3 – miocenske gline, peščenjaki, konglomerati; 4 – metamorfne filitne kamnine; 5 

– Severnokaravnški nariv; 6 – gladina podzemne vode (prirejeno po Štrucl, 1988). 

Zaradi lege Severnokaravanškega nariva, ki vpada položno proti jugu, je izdatnost izvirov in potokov na 

severni strani Uršlje gore manjša od pričakovane. Večji del vode iz zahodnega dela masiva Uršlje gore 

se drenira proti jugozahodu v povodje Suhadolnice, kjer je že izven območja Občine Ravne na 

Koroškem največji kraški izvir Smolška raven s pretokom med 90 in 120 l/s (Štrucl, 1988).  

Med Podgoro in Podkrajem so na površini razvite miocenske plasti, za katere je značilno menjavanje 

gline, peščenjaka in konglomerata. Izviri iz peščenjaka in konglomerata imajo majhno izdatnost, 

površina je zamočvirjena.  

Osrednji in severni del občine Ravne na Koroškem je zgrajen iz različnih metamorfnih kamnin, ki so za 

vodo zelo slabo prepustne. Tu je registriranih zelo veliko izvirov z majhno izdatnostjo, ki nastopajo v 

preperini in pobočnem grušču metamorfnih kamnin. Za te izvire je značilno, da se v sušnem obdobju 

njihova izdatnost bistveno zmanjša. 
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Rečne terase so ohranjene ob reki Meži. Ob Meži imamo izoblikovane tri terase. Višina robov 

posameznih teras je približno sledeča: prva terasa je visoka 3-4 m, druga terasa 4-6 m in tretja nad 10 

m. Terasni material je sestavljen iz proda, peska in glinasto peščenega materiala. V splošnem je 

približno 70 % proda in 30 % peska in peščene gline. V dolini Meže so prodniki pretežno iz metamorfhih 

in magmatskih kamenin, manj je karbonatnih (Žnidarčič in Petrica, 1980). V podlagi rečnih teras so 

večinoma zelo slabo prepustni filitoidni skrilavec, kremenovo-sericitni filit ter muskovitni-biotitni gnajs. 

Spodnja rečna terasa je vodonosnik, v katerih prevladuje medzrnski tok, je obširni in visoko izdatni ter 

s prosto gladino podzemne vode. Vodonosnik se napaja z infiltracijo in iz reke Meže (Prestor in sod., 

2005). Srednja in zgornja rečna terasa se napajata z infiltracijo padavin in pobočij (Prestor in sod., 

2005). Prevladujoči smer toka podzemne vode je v smeri od zahoda proti vzhodu. 

8.3. OPISNA KLASIFIKACIJA IZVIROV 

Hidrogeološko kartiranje je potekalo ob nizkem vodnem stanju, kar je v praksi pomenilo, da se teren ni 

izvajal v primeru večjih količin padavin (in nekaj dni po njih). Glede na nizko vodno stanje smo 

pričakovali več slabo izdatnih izvirov ter malo (zelo) dobro izdatnih izvirov.  

Izvire smo razdelili po Aurouzeovi klasifikaciji glede na naravo toka vode proti izviru (prirejeno po 

Brenčiču, 2009). 

1.) Mineralni izviri (3 izviri), ki so bili najdeni, so Rimski vrelec v Kotljah ter Polančeva in 

Komavarjeva slatina v Sp. Selovcu. Lokacij Tolstovrške slatine in izvira v Dobji vasi ne poznamo in jih 

smatramo kot presahnjene, čemur je botrovala tudi regulacija struge reke Meže. Izdatnost izvirov je 

majhna do zelo majhna. Vsi izkazujejo mešanje s plitvo, bolj svežo podzemno vodo. Mineralizacija je 

posledica dotoka plinskega CO2 iz skorje, ki zaradi zelo dolgega zadrževalnega časa omogoča 

raztapljanje metamorfnin in karbonatnih kamnin. JZ od Rimskega vrelca sredi in na koncu pašnika so 

poročani še trije izviri, obogateni z železom, ki ob deževju tvorijo oranžne oborine, vendar so bili v 

času pregleda suhi oziroma mineralizacija ni bila bistveno povišana. Zato jih trenutno pripisujemo 

izcejanju iz zelo reduktivnih miocenskih kamnin.     

2.) Medzrnski izviri na metamorfnih kamninah (22 izvirov iz kartiranja in 74 iz arhivske baze, 14 

na terenu ni bilo najdenih) so (zelo) slabo do srednje izdatni. Pojavljajo se v dolinah in grapah, nihanje 

podzemne vode v zaledju pa ima majhen vpliv na nihanje izdatnosti izvira. Pojavljajo se na celotnem 

območju občine Ravne na Koroškem, izjema je pobočje pod Uršljo goro. Napajajo se s padavinsko vodo, 

ki drenira skozi preperino. Nekaj izvirov pa se izliva iz rečnih teras, ki se nahajajo povečini na južnem 

bregu reke Meže. 

3.) Medzrnski izviri na vulkanskih kamninah (7 izvirov iz arhivske baze) Pojavljajo se v dolinah in 

grapah, nihanje podzemne vode v zaledju pa ima majhen vpliv na nihanje izdatnosti izvira. Pojavljajo se 

na severnem delu območja občine Ravne na Koroškem. Napajajo se s padavinsko vodo, ki drenira skozi 

preperino. 

4.) Medzrnski izviri na miocenskih peščenjakih, konglomeratih in glinah (4 izviri iz kartiranja in 

17 iz arhivske baze, 5 jih na terenu nismo našli). Gre za manjše lokalne ali omejene vodonosnike, ki se 

pojavljajo znotraj peščenjakov in konglomeratov Ivniške formacije.  
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5.) Kraško - razpoklinski (razpoklinski) izviri (24 izvirov iz kartiranja in 17 iz arhivske baze, 5 jih na 

terenu nismo našli) so vezani na karbonatne kamnine, predvsem Wettersteinski apnenec in Glavni 

dolomit na območju Uršlje gore. Kraško-razpoklinski izviri so srednje do dobro izdatni in se napajajo iz 

padavin zato je njihova izdatnost močno spremenljiva. Izviri na območju so vezani predvsem na 

prelivanje ob prelomu ter prelivanje ob kontaktu z neprepustno podlago. Večino izvirov (skupno 36) 

prihaja iz zdrobljene cone glavnega dolomita, preostali (5) pa iz formacije Wettersteinskega apnenca. 

Razpoklinskega značaja pa so tudi izviri na lapornatih jurskih plasteh (5 izvirov iz kartiranja in 6 iz 

arhivske baze), kjer pa gre povečini za manjše lokalne vodonosnike. 

6.) Sekundarni izviri iz grušča (20 izvirov iz kartiranja in 5 iz arhivske baze, 1 na terenu nismo našli) 

so vezani na debele nanose karbonatnega grušča v obliki melišč in vršajev. Primarni kontakt je zaradi 

prekritosti nemogoče določiti, zato so te izviri sekundarni, saj na površje povečini pridejo šele ob 

izklinjanju ali stanjšanju gruščaste plasti. 

Arhivski podatki se delijo na popisane izvire in popisana zajetja. Pri tem popisana zajetja niso bila 

primarni predmet pregledov na terenu, medtem ko smo popisane izvire povečini načrtno pregledali. 

Glavni del pregleda je bilo osredotočen na območje od Kotelj do Uršlje gore.  

 

Slika 4: Prikaz števila na terenu preglednih in nepregledanih (izviri in zajeti izviri v bazi izvirov Geološkega zavoda 

Slovenije) izvirov in zajetih izvirov na različnih tipih kamnin. 
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8.4. HIDROGEOLOŠKE LASTNOSTI LITOGEOKEMIJSKIH ENOT 

Hidrogeološke lastnosti litogeokemijskih enot opredeljujejo litološki, stratigrafski in litogeokemijski opis 

ter geokemijska sestava. Vse litogeokemijske enote smo nadalje uvrstili med vodonosne ali 

nevodonosne. Na hidrogeološki karti je izdvojenih 26 litoloških enot, za katere je opredeljen 

litogeokemijski opis, geokemijska sestava ter hidrogeološki značaj (Preglednica 1). Litološke enote so 

opredeljene v 10 litogeokemijskih enot (Slika 5). 
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Preglednica 1: Hidrogeološke značilnosti litogeokemijskih enot na območju občine Ravne na Koroškem. 

Id 5 15 15 19 1911 56 1181 110 92 118 75 921 117 

Litološki opis rudniški odval 

pobočni grušč 
(na 

karbonatih 
kamninah) 

pobočni grušč 
(na 

magmatskih 
metamorfnih 

kamninah) 

pesek, prod, 
peščena glina 
in glinast prod 

pesek, prod, 
peščena glina 
in glinast prod 

konglomerat, 
peščenjak, 

glina 

apnenec s 
foraminiferami 

dacit 
apnenec in 

lapornat 
apnenec 

apnenec dolomit 

laporovec, 
lapornat 

apnenec in 
apnenec 

kristalast 
apnenec 

Stratigrafski 
opis 

recentno kvartar kvartar kvartar kvartar miocen eocen paleogen jura 
zgornji trias, 

retij 
zgornji trias, 

norij 
zgornji trias, 

karnij 
srednji trias, 

ladinij 

Litogeokemijski 
opis 

prod, melj prod, melj prod, melj prod, melj prod, melj 
konglomerat, 

peščenjak 
apnenec 

kisle 
vulkanske 
kamnine 

laporovec apnenec dolomit laporovec apnenec 

Geokemijska 
sestava 

nevodonosnik karbonatna silikatna 
silikatna / 

karbonatna 
silikatna / 

karbonatna 
silikatna / 

karbonatna 
karbonatna silikatna karbonatna karbonatna karbonatna karbonatna karbonatna 

Hidrogeološki 
značaj 

nevodonosnik vodononsnik vodononsnik vodononsnik vodononsnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik vodononsnik vodononsnik vodononsnik nevodonosnik vodononsnik 

 

Id 119 33 122 64 112 641 643 6411 6431 642 6421 65 135 

Litološki opis 
kristalast 
dolomit 

laporovec, 
peščeni skrilavi 

glinavec, 
skrilav 

laporovec, 
ploščasti 
apnenec 

kremenov 
peščenjak 

filitoidni 
skrilavec 

kvarcit 
kremenovo-
sericitni filit 

temni 
filitoidni 
skrilavec 

kremenov 
metaporfir 

zelenkasti in 
vijoličasti 
filitoidni 
skrilavec 

kloritno-
amfibolov 
skrilavec z 

vložki 
amfibolita 

pegmatiti 

muskovitno-
biotitni gnajs, 

distenov 
protasti in 

očesni gnajs 

pegmatitni 
gnajs 

Stratigrafski 
opis 

srednji trias, 
ladinij 

spodnji trias, 
skitij 

perm, trias ordovicij, silur ordovicij, silur ordovicij, silur 
ordovicij, 

silur, devon 
ordovicij, silur 

ordovicij, 
silur, devon 

kambrij kambrij predkambrij predkambrij 

Litogeokemijski 
opis 

dolomit laporovec peščenjak 
metamorfne 

kamnine 
metamorfne 

kamnine 
metamorfne 

kamnine 
metamorfne 

kamnine 

kisle 
vulkanske 
kamnine 

metamorfne 
kamnine 

metamorfne 
kamnine 

kisle 
vulkanske 
kamnine 

metamorfne 
kamnine 

metamorfne 
kamnine 

Geokemijska 
sestava 

karbonatna 
silikatna / 

karbonatna 
silikatna silikatna 

silikatna / 
karbonatna 

silikatna silikatna silikatna silikatna silikatna silikatna silikatna silikatna 

Hidrogeološki 
značaj 

vodononsnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik nevodonosnik 
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Slika 5: Hidrogeološke lastnosti litogeokemijskih enot v občini Ravne na Koroškem (Legenda barv hidrogeološke 

karte po IAH je v Prilogi 1). 
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8.5. HIDROGEOLOŠKE ZNAČILNOSTI POMEMBNEJŠIH VODONOSNIKOV ALI VODONOSNIH 

SISTEMOV 

Hidrogeološke značilnosti pomembnejših vodonosnikov ali vodonosnih sistemov na območju občine 

Ravne na Koroškem so povzete v spodnji preglednici (Preglednica 2). 

Preglednica 2: Značilnosti vodonosnikov na območju občine Ravne na Koroškem. 

Značilnosti vodonosnikov   

Ime vodonosnika 
peščeno - prodni (pesek, prod, 
peščena glina in glinast prod) 

vodonosnik 
apnenčev in dolomitni vodonosnik 

VTPodV 
Vzhodne Alpe  

(1. vodonosnik) 
Kamniško-Savinjske Alpe 

(1. vodonosnik) 

Vključuje naslednje 
litostratigrafske enote 

19, 1911 75, 92, 117, 118, 119 

    

Osnovne značilnosti   

Tip poroznosti medzrnska kraško-razpoklinska 

Obseg vodonosnika obširen obširen 

Izdatnost vodonosnika visoka spremenljiva 

Značilnost toka podzemne 
vode 

laminaren  laminaren / turbolenten 

Prepustnost - opisno zelo dobra / dobra spremenljiva 

Prepustnost - REV m/s 10-2 do 10-4 m/s 10-5 do 10-6 m/s 

Prepustnost - meritve m/s 5,5*10-3 - 7,1*10-3 / 

Učinkovita poroznost % 15 - 20 0,1 do > 1 

   

Druge hidrogeološke 
značilnosti 

  

Globina do vodonosnika lahko dosegljiv lahko do srednje dosegljiv 

Uspešnost vrtanja visoka srednja / težko napovedljiva 

Višina dviganja vode 0 do 10 m  
nekaj metrov / v hribovitem delu 

red velikosti 10 do 100 m 

Zaloge vode glede na stopnjo raziskav dobre glede na stopnjo raziskav dobre 

Obnavljanje vode hitro in dobro hitro in dobro 

Kakovost vode 
dobra / lokalno slaba zaradi točkovnih 

obremenitev na poseljenem ali 
industrijskem območju 

dobra / lokalno slaba zaradi 
točkovnih obremenitev (kmetije, 

koče) v zaledju 

Ranljivost podzemne vode visoka izredno visoka 

Hidrodinamske meje 

- v podlagi so zelo slabo 
prepustne plasti, 
- drenira in napaja površinske 
vodotoke (reko Mežo) 

- znotraj jurskih lapornatih 
apnencev se lahko pojavljajo viseči 
vodonosniki, vodonosnik meji na 
slabo prepustne plasti, ki 
prestavljajo bariere za tok 
podzemne vode, 
- Severnokaravanški nariv 
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predstavlja bariero za tok 
podzemne vode, 
- drenira in napaja površinske 
vodotoke 

Tip vodonosnika glede na 
hidrostatični tlak 

odprt vodonosnik odprt vodonosnik  

Zakraselost vodonosnika neskrasel  skrasel 

Hitrost toka podzemne 
vode m/d 

26 – 42 > 10 

Izdatnost izvirov - nizka do srednja 

Izdatnost vodnjakov 
srednja 

2 do 50 l/s 
nizka do srednja 

<0,5 do 50 l/s 

Odtok površinski/podzemni površinski / podzemni površinski / podzemni 

Razpon nihanja gladine 
podzemne vode 

majhen, 1 m zmeren, 1 do 20 m 

Podrobnejša delitev 
vodonosnika 

/ / 

Razslojenost podzemne 
vode 

ni razslojen ni razslojen 

 

8.5.1. HIDRAVLIČNE MEJE 

Hidrogeološke meje na obravnavanem območju so detajlneje opredeljene s hidravličnimi vplivi na tok 

podzemne vode. Hidravlične lastnosti mej so bile opredeljene le na hidrogeoloških mejah s poznanim 

pomembnim vplivom na tok podzemne vode. Opredeljene so bile meje, ki delujejo kot bariere. 

Hidrogeološka meja, ki deluje kot bariera, je narivni kontakt Severnokaravanškega nariva karbonatnih 

kamnin Uršlje gore na miocenske Ivniške plasti (glej Prilogo 2). Narivni kontakt skoraj povsod prekriva 

pobočni grušč, zato podzemna voda, ki se preliva iz karbonatnih kamnin, izvira šele tam, kjer se pobočni 

grušč izklini.  

Znotraj jurskih lapornatih apnencev, ki se menjavajo z laporovci in glinavci se pojavljajo viseči 

vodonosniki s pogostimi barierami, ki jih predstavljajo slabo vodoprepustne plasti (Štrucl, 1988). 

Omenjenih hidroloških mej, ki delujejo kot bariere na hidrogeološki karti nismo natančno opredelili, 

ker so lokalne in bi bilo za njihov izris treba izvesti natančnejše strukturno in hidrogeološko kartiranje. 

8.5.2. GLADINE PODZEMNE VODE 

Na območju razpoklinskih vodonosnikov, lokalnih ali s spremenljivo izdatnostjo, na severnem pobočju 

Uršlje gore, zaradi menjavanja slabše prepustnih in prepustnih kamnin, prihaja do pojava izvirov 

majhnih izdatnosti (Štrucl in sod., 1988), kar pomeni da podzemna voda izdanja na meji med slabše in 

bolj prepustnimi plastmi. Lokalno je gladina podzemne vode na različnih nadmorskih višinah, glede na 

razkosanost in menjavanje slabo prepustnih in prepustnih plasti.  

Na območju razpoklinskih vodonosnikov, obširnih in visoko izdatnih, na območju Uršlje gore, na najvišji 

nadmorski višini lahko gladina podzemne vode sega tudi do okoli 300 m globoko. Predvsem pa je za to 
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območje značilno pojavljanje največjega števila izvirov na kontaktu severnega karavanškega nariva 

(Štrucl in sod., 1988). Nekateri izviri so vezani na dolomitni vodonosnik visoko nad narivom, kar kaže na 

lokalno prisotno višje ležečo gladino podzemne vode. Čeprav se vode izlivajo na različnih krajih in 

višinah, prihajajo iz istega vodonosnika (Štrucl in sod., 1988).  

Na območju bivše Železarne Ravne na Koroškem kažejo podatki o gladinah podzemne vode (Prestor in 

sod., 2006) prevladujočo smer toka podzemne vode od zahoda proti vzhodu ter globino do podzemne 

vode okoli 4 do 7 metrov pod površjem oziroma 383 do 386 metrov n.v. (Priloga 1).  

Metamorfne in magmatske kamnine so zelo slabo prepustne za vodo. Na njih se večinoma tvorijo 

debele plasti preperine, predvsem na položnejših pobočjih, z medzrnsko poroznostjo, v kateri se 

zadržuje  podzemna voda. Na tem območju je veliko število majhnih izvirov in močil, ki se izcejajo iz 

preperine. 

Mineralni izviri so arteški in voda sama izteka na površje zaradi plinskega dviga, ki ga povzroča v 

presežku raztopljen CO2. 

8.5.3. HIDROKEMIJSKE LASTNOSTI PODZEMNE VODE 

Podzemne vode iz karbonatnega masiva Uršlje gore do Severnokaravanškega nariva v glavnem 

pripadajo hidrogeokemijskem faciesu Mg-Ca-HCO3 z malenkostnim odstopanjem v skupino Mg-Ca-SO4-

HCO3 (Štrucl in sod., 1983).  

Preglednica 3: Primerjava povprečnih vrednosti parametrov ter dveh različnih tipičnih vzorcev 

podzemne vode na severnem podnožju Uršlje gore. 

Parameter Enota 
1 povprečne vrednosti 
12 izvirov Uršlje gora 

2 Kotulja 4  
(Slika 7) 

2 izvir 350 m južno 
od Rimskega vrelca 

T °C - 8,0 11,9 

EC µs/cm 382 374 1140 

pH  7,8 7,7 7,0 

cel. trdota NT° 11,7 11,7 34,0 

Ca mg/l 54,6 48,6 128,6 

Mg mg/l 17,7 21,9 82,0 

HCO3 mg/l 244,0 245,9 752,0 

Cl mg/l 2,0 2,0 70,0 

SO4 mg/l 12,6 11,9 10,0 

Pb mg/l 0,01 0,03 0,05 

Zn mg/l 0,04 0,007 0,01 

K mg/l 0,56 0,27 - 

Na mg/l 0,44 0,44 2,4 
1 (Štrucl in sod., 1982) 

2 (Štrucl in sod., 1983) 

 

Prvi stolpec (Preglednica 3) prikazuje povprečne vrednosti parametrov v 12-ih izvirih iz karbonatnega 

masiva Uršlje gore,  vzorec Kotulja 4 pa značilnega vzorca na izviru podzemne vode iz karbonatnega 
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masiva (Preglednica 3). Vzorec izvira 350 metrov južno od Rimskega vrelca, kjer podzemna voda prihaja 

iz miocenskih sedimentov (Preglednica 3), izkazuje zelo visoko elektroprevodnost, povišano vsebnostjo 

kalcija, magnezija, hidrogenkarbonata ter klorida. V času pregleda 10.9.2021 je bil na tem območju 

zaznan le en izmed treh potencialnih mineralnih izvirov v Kotljah, ki bi to lahko bili, katerega lastnosti 

vode niso kazale opazno povišanih parametrov razen EC=730 S/cm, saj so bili ostali razmeroma podobni 

običajni podzemni vodi s: pH=7,68, Eh=-32 mV in 93,4% O2. Je pa bila opazna rdeča oborina. 

Kartiranih 78 izvirov v okviru najnovejših terenskih raziskav je imelo terenske fizikalno-kemijske podatke 

v 59 primerih. Izviri se opazno razlikujejo pri vseh parametrih. »Tipičen« izvir (Preglednica 4) na 

območju občine Ravne na Koroškem ima temperaturo vode 11,7 ± 2,3 °C, kar je več kot povprečna letna 

temperatura zraka v Šmartnem pri Slovenj Gradcu v obdobju 2001-2010 z 8,9 °C 

(https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0156101S.PX/table/tableViewLayout2/). Eden 

izmed možnih razlogov so meritve v toplejšem delu leta. Izviri imajo razmeroma majhen, oziroma dokaj 

različen pretok s povprečjem 1,4 ± 3,2 l/s. Vode so bazične s pH 7,98 ± 0,47, kar kaže na prevladujoča 

karbonatna napajalna zaledja. Tipična elektroprevodnost je 363 ± 200 µS/cm, čeprav je razpon vse od 

padavinske do mineralizirane vode. Voda je dobro prezračena z vsebnostjo raztopljenega kisika 92,2 ± 

11,4%, Eh kaže zmerne oksidacijske pogoje s 78 ± 97 mV.  

Preglednica 4: Osnovni statistični parametri za vse preiskane izvire na terenu (terenske meritve med 

junijem in novembrom 2021). 

Parameter T (°C) Q (l/s) pH EC (µS/cm) Eh (mV) O2 (%) O2 (mg/l) 

N 59 78 58 59 59 59 59 

min 6,2 0,0 5,85 32 -60 23,7 2,4 

Max 16,9 20,0 8,52 1185 225 101,4 10,8 

povp. 11,7 1,4 7,97 363 78 92,2 9,0 

Me 11,6 0,3 8,09 387 146 95,8 9,2 

st. dev.  2,3 3,2 0,47 200 97 11,4 1,3 

 

Slika 6: Škatlasti diagrami za pet litoloških tipov vodonosnikov in določeno temperaturo, 

elektroprevodnost, pH in raztopljen kisik v vodi (terenske meritve med junijem in novembrom 2021). 

Temperatura izvirov je najbolj stalna v primeru metamorfnih kamnin, dolomit in pobočni grušč imata 

https://pxweb.stat.si/SiStatData/pxweb/sl/Data/-/0156101S.PX/table/tableViewLayout2/
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podoben razpon, apnenec in klastične kamnine pa so imele tudi zelo visoko temperaturo vode, tudi do 

16,9 °C (Preglednica 5, Slika 6). Teh temperatur ne pripisujemo pojavu sub-termalnih voda, ampak so 

bolj verjetno posledica zelo plitvega pripovršinskega toka vode in njenega segretja zaradi sončnega 

obsevanja oziroma napajanja s poletnimi padavinami. Elektroprevodnost vode je zelo podobna pri 

apnencu in dolomitu, ker ti dve največkrat tvorita tudi pobočni grušč, so tudi njegove vrednosti zelo 

podobne. Ugotovljena mineralna voda pri Spodnjem Selovcu je uvrščena v pobočni grušč, vendar so 

primarni vodonosnik verjetno metamorfne kamnine. Skladno s pričakovanji ima voda iz klastičnih 

kamnin najvišjo elektroprevodnost (povprečno 535 µS/cm), iz metamorfnih kamnin pa najnižjo 

(povprečno le 138 µS/cm). pH vrednost kaže na prevladujoče izrazite bazične vode (7,5 – 8,5), nekoliko 

manj bazična je voda iz klastičnih kamnin (a še vedno je povprečni pH 7,64). Te imajo tudi najbolj 

reduktivne pogoje, čeprav so še vedno razmeroma dobro prezračene in vsebujejo dovolj kisika 

(Preglednica 6). Izjemo zopet predstavlja kisla mineralna voda (pH=5,85), ki ima zelo malo kisika (2,4 

mg/l).  

Preglednica 5: Osnovni statistični podatki fizikalno-kemijskih parametrov (T, pH, EC) za pet litoloških 

tipov vodonosnikov (terenske meritve med junijem in novembrom 2021). 

Vodonosnik 

 T (°C) pH EC (µS/cm) 

N min max pov min max pov min max pov 

apnenec 10% 6,2 16,8 12,3 7,65 8,52 8,09 343 482 399 

dolomit 27% 7,8 14,1 11,1 7,18 8,50 8,10 281 676 415 

klastične kamnine 7% 10,5 16,9 13,9 7,45 7,96 7,64 415 644 535 

metamorfne kamnine 29% 10,0 14,0 11,7 7,41 8,45 8,04 32 440 138 

pobočni grušč 27% 7,1 16,2 11,5 5,85 8,37 7,78 275 1185 494 

Preglednica 6: Osnovni statistični podatki fizikalno-kemijskih parametrov (Eh, O2) za pet litoloških tipov 

vodonosnikov (terenske meritve med junijem in novembrom 2021). 

Vodonosnik 

 Eh (mV) O2 (mg/l) 

N min max pov min max pov 

apnenec 10% 138 168 155 8,4 10,8 9,2 

dolomit 27% 113 225 161 6,3 10,6 9,2 

klastične kamnine 7% -40 13 -15 6,6 9,9 8,3 

metamorfne kamnine 29% -60 161 -19 7,5 10,3 9,4 

pobočni grušč 27% -36 191 92 2,4 10,3 8,5 

 

Mineralne vode imajo različne tipe voda. Rimski vrelec je Ca–Mg–HCO3 tipa in ima povišano, 2,4 g/l 

skupnih raztopljenih snovi. Ker vsebuje 2200 mg/l prostega CO2, je njegov pH kisel, niha med 6,0-6,4 

(Rman in sod., 2022). Polančeva slatina je Na-Ca-HCO3 tipa, z mineralizacijo vsaj 889 mg/l, Komavarjeva 

slatina pa Na-Ca-HCO3-Cl tipa in mineralizacijo vsaj 406 mg/l (Rman & Kanduč, 2015). Obe slatini sta 

mešani s svežo meteorno vodo, vendar Polančeva slatina nekoliko manj. Obe imata pH med 6,3 in 6,6. 

Tolstovrška slatina je bila najverjetneje Na-HCO3 tipa in imela 1279 mg/l prostega CO2 (Miholić, 1930). 

Agencija RS za okolje na območju občine Ravne na Koroškem opravlja meritve kemijskega in 

količinskega stanja podzemne vode na enem merilnem mestu. Na izviru Rudnik-Kotlje spremlja 

kemijsko stanje podzemne vode. Od leta 2005 so spremljali kemijsko stanje v letu 2007, 2008, 2012, 
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2016 in 2020, z vzorčenjem 2-krat letno (spomladansko in jesensko). Izmerjeni so terenski parametri, 

analizirana pa je osnovna kemija, kovine, pesticidi in lahkohlapne spojine. Analizirani parametri 

pesticidi in lahkohlapne spojine so vsi pod LOQ (ARSO, 2021a). 

8.5.3.1. HIDROKEMIJSKE ZNAČILNOSTI GLAVNIH IONOV V PODZEMNI VODI 

Podzemna voda na izbranih izvirih, na karbonatnem masivu Uršlje gore, glede na sestavo glavnih ionov 

(kationi: Ca, Mg, K, Na; anioni: HCO3, Cl, SO4) je tipa Mg-Ca-HCO3 (Preglednica 3).  

Mineralne vode z nekoliko večjim pretokom, kot je na primer Rimski vrelec, imajo podobne glavne ione.  

Ta Kotuljska slatina je Ca–Mg–HCO3 tipa in vsebuje do 350 mg/l kalcija, 150 mg/l natrija, 63 mg/l 

magnezija in 15 mg/l kalija ter do 1800 mg/l hidrogenkarbonata, 17 mg/l klorida in 2,7 mg/l sulfata. 

Vse to rezultira v 2,4 g/l skupnih raztopljenih snovi in 2200 mg/l prostega CO2 (Rman in sod., 2022). 

Voda ima povišano vsebnost železa (8,4 mg/l) ter mangana (0,4 mg/l). 

Slatine v Spodnjem Selovcu in Tolstovrška slatina so nekoliko bolj »tipične« vode iz metamorfnih 

kamnin. Polančeva slatina je imela največ natrija (106 mg/l), kalcija (68,2 mg/l) in magnezija (22,7 mg/l) 

ter hidrogenkarbonata (584 mg/l) in klorida (51,5 mg/l) in le malo sulfata (8,8 mg/l). Železo je bilo tudi 

povišano, 1,5 mg/l. Komavarjeva slatina je podobna, a bolj razredčena (Rman & Kanduč, 2015). 

Tolstovrška slatina je imela po arhivskih podatkih (Miholić, 1930) Na-HCO3 tip z 31,2 mg/l natrija, 5,7 

mg/l kalcija, 1,7 mg/l magnezija ter 40,8 mg/l CO3, 17,7 mg/l klorida in 9,1 mg/l sulfata. Imela je tudi  

1279 mg/l prostega CO2 in manj železa kot Rimski vrelec.  

8.5.3.2. ELEKTRIČNA PREVODNOST PODZEMNE VODE 

Praviloma imajo vode v metamorfnih kamninah sorazmerno nizko elektroprevodnost in sicer okoli 30 

– 80 µS/cm, v apnencu in dolomitu pa se giblje med 400 – 600 µS/cm (Štrucl in sod., 1984). Prevodnost 

podzemne vode v metamorfnih kamninah nad 100 µS/cm opozarjajo na prisotnost karbonatov v 

zaledju, povečane količine raztopljenih snovi naravnega ali antropogenega izvora (odpadne vode, 

gnojenje, idr.) (Štrucl in sod., 1984). 

Elektroprevodnost mineralnih vod je različna, Polančeva slatina ima 791 do 1230 µS/cm, Komavarjeva 

slatina pa 370-1185 µS/cm (verjetno pa tudi več). Rimski vrelec ima zelo stalno elektroprevodnost 

2120-2290 µS/cm, sploh v primerjavi s prej omenjenima Polančevo in Komarjevo slatino, ki jima zaradi 

majhnega iztoka padavine venomer redčijo mineralno vodo (Rman & Kanduč, 2015, Rman in sod. 

2022). 

8.5.3.3. KONCENTRACIJA HCO3 V PODZEMNI VODI 

Razmerje med kalcijem in magnezijem v podzemni vodi 

Glede na razmerje Ca/Mg v podzemni vodi na izbranih izvirih kaže na prevladujoče napajalno zaledje v 

apnencih (Slika 7, vir podatkov Štrucl in sod., 1983).  
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Preglednica 7: Povprečne vrednosti fizikalno-kemijskih značilnosti izvirov (Slika 7) na območju Uršlje 

gore za obdobju 1982 – julij 1983 (Štrucl in sod., 1983). 

 

 

Slika 7: Prikaz izvirov (črne pike) na območju Uršlje gore na katerih so bili izmerjeni fizikalno-kemijski parametri 

v obdobju 1982 – julij 1983, njihove povprečne vrednosti pa podaja Preglednica 7 (Štrucl in sod., 1983). 

Razmerje kalcija proti magneziju v vseh mineralnih vodah kaže na prevladujoče raztapljanje apnenca 

(Rman & Kanduč, 2015). 

Mineralne vode so nastale zaradi dodatnega dotoka CO2 iz globin, večinoma iz Zemljine skorje (Brenčič 

& Poltnig, 2008, Rman in sod. 2022). To se kaže v veliko prostega CO2, ki vpliva tudi na nastanek 

prevladujočega hidrogenkarbonatnega iona. Tega je v Rimskem vrelcu do 1800 mg/l ob 2200 mg/l 

prostega in 1100 mg/l raztopljenega CO2, v Polančevi slatini vsaj 584 mg/l (Rman & Kanduč, 2015), v 

Tolstovrški slatini pa poročajo 40,8 mg/l CO3 ob 1279 mg/l prostega CO2 (Miholić, 1930).  

8.5.3.4. IZOTOPSKA SESTAVA KISIKA-18 IN DEVTERIJA V PODZEMNI VODI  

Na tem območju ne razpolagamo z rezultati izotopskih analiz za hladne podzemne vode.  Dostopne so 

nam le analize mineralnih voda. V letu 2014 sta bili vzorčeni Polančeva slatina (δ18O= -10,10 ‰ in δ2H= 

-69,1 ‰) in Komavarjeva slatina (δ18O= -9,54 ‰ in δ2H= -64,0 ‰ (Rman & Kanduč, 2015). Komavarjeva 

izkazuje najtežje izotope, kar pripisujemo večjemu deležu mešanja s plitvimi podzemnimi vodami ali 
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padavinami in neoptimalnem času vzorčenja. Polančeva slatina in Rimski vrelec sta imela takrat 

podobno izotopsko sestavo, ki je značilno lažja od običajnih svežih podzemnih voda in nakazuje bodisi 

drugačne klimatske pogoje kot danes in daljši zadrževalni čas (kot v pliocenskih vodonosnikih SV 

Slovenije) ali pa višje napajalno zaledje. Izotopska sestava Rimskega vrelca je bila določena vsaj dvakrat, 

v različnih laboratorijih in z različnimi metodami, čemur pripisujemo nekoliko večji razpon rezultatov. 

Vseeno ima najlažjo izotopsko sestavo izmed vseh mineralnih voda na območju Raven na Koroškem 

(δ18O= od -10,10 do -10,78 ‰ in δ2H= od -68,4 do -76,2 ‰; Rman in sod. 2022), kar pripisujemo 

predvsem visokem napajalnem zaledju podzemne vode. 

8.6. HIDROGEOLOŠKE POSEBNOSTI OBMOČJA 

Hidrogeološki posebnosti na obravnavanem območju, ki jima pripisujemo večjo pozornost sta: 

- Rimski vrelec oziroma »Kotuljska slatina«, mineralna voda iz Kotelj. Voda priteka ob prelomnih 

razpokah iz metamorfne podlage v terciarne sklade, napaja peščenoprodnate plasti, od koder 

pride nato na površje. Vrelec je pravzaprav vrtina VK-R, izvrtana do globine 10 m, v bližini pa se 

nahaja tudi nekaj indikacij mineralne vode (izviri z železovo oborino). Vrtina VK-1 v bližini je 

poškodovana in ne vsebuje več mineralne vode. Voda iz VK-R je razglašena za naravno zdravilno 

sredstvo (odločba Republiškega komiteja za zdravstvo in socialno varstvo Ljubljana SR Slovenije 

št. 514-2/75 z dne 28.2.1975), ker ima povišano vsebnost železa 8,4 mg/l) ter mangana (0,4 

mg/l). Že v antičnih časih so jo uporabljali za pitje in zdravljenje (vir: 

https://www.geopark.si/geopark-doivetje/geoloke-znamenitosti.html). Lokacija ima potencial 

za rabo mineralne vode v ekonomske namene. 

- Izmed štirih lokacij z mineralno vodo sta dve uničeni, zato poleg Rimskega vrelca izpostavljamo 

le še izvira v Spodnjem Selovcu, Polančevo in Komavarjevo slatino. Mineralna voda le mezi iz 

betonskih zajetij, zato je primerna za rabo le v turistične namene.   

- Zajetje pitne vode v opuščenem rudniku v Kotljah, kjer je bila količina dotoka podzemne vode 

povečana s pahljačo horizontalnih vrtin (Štrucl in sod., 1984). 

 

https://www.geopark.si/geopark-doivetje/geoloke-znamenitosti.html
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9. ZALOGE PODZEMNE VODE 

9.1. VODNA BILANCA 

Na območju občine Ravne na Koroškem ni merilnih mest za oceno količinskega stanja podzemne vode. 

V gradivu »Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Osnove za NUV 2022-2027 (Andjelov in sod., 

2021)« je podana analiza izbranih podatkov obdelovalnega obdobja 1990–2019, oz. 1991–2020 pri 

analizi vodne bilance, ki se ga primerja z analizami stanja primerjalnega dolgoletnega obdobja 1981–

2010. Po vodno-bilančnem preizkusu je količinsko stanje obeh vodnih teles podzemne vode ocenjeno 

kot »dobro«. 

V preglednici (Preglednica 8) so povzeti podatki za obnovljive količine podzemne vode v plitvih 

vodonosnikih. Potrebno je poudariti, da so v preglednici predstavljeni podatki za celotna vodna telesa, 

medtem ko na območju občine Ravne na Koroškem obravnavamo 4,1 % vodnega telesa Vzhodne Alpe 

in 1 % vodnega telesa Kamniško-Savinjske Alpe. 

Preglednica 8: Povprečne letne obnovljive količine podzemne vode plitvih vodonosnikov obravnavanih 

(celotnih) vodnih teles v obdobju 1991–2020 (povzeto po Andjelov in sod., 2021). 

Vodno telo podzemne 
vode 

Prevladujoči 
tip 

poroznosti 

Površina 

Obnovljiva 
podzemna 

voda 1991-2020 
(GROWA-SI) 

Specifično 
napajanje 

Indeks 
1* 

Indeks 
2** 

km2 mm m3/s l/s/km2 % % 

Vzhodne Alpe razpoklinska 1.269 170 6,86 5,4 101 100 

Kamniško-Savinjske 

Alpe 
kraška 1.112 304 10,73 9,6 103 101 

*Indeks obdobnega (1991–2020) povprečja obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih posameznih teles podzemne 

vode glede na povprečje obdobja 1971–2000 

**Indeks = indeks obdobnega (1991–2020) povprečja obnavljanja podzemne vode v plitvih vodonosnikih posameznih teles 

podzemne vode glede na povprečje obdobja 1981–2010 

 

Glede na povprečne obnovljive količine podzemnih voda za obdobje 1991 – 2020 in obnovljive količine 

podzemnih vod v šestih letih sušnih obdobij (Preglednica 9) ugotavljamo, da se na vodnem telesu 

Vzhodne Alpe v sušnem obdobju obnovi 21,1 % manj podzemne vode, na območju vodnega telesa 

Kamniško-Savinjske Alpe se obnovi 22,3 % manj podzemne vode. Ti deleži obnove podzemne vode se 

morajo ohraniti za ohranjanje ekološkega stanja površinskih voda (Andjelov in sod., 2021). 

Preglednica 9: Razpoložljiva podzemna voda plitvih vodonosnikov obravnavanih (celotnih) vodnih teles 

(povzeto po Andjelov in sod., 2016; Andjelov in sod., 2021) 

Vodno telo 
podzemne 

vode 

Obnovljive 
količine 

podzemne vode 
obdobja 1991-
2020 (GROWA) 

Obnovljive količine 
podzemne vode 

šestih najbolj 
sušnih let v  

obdobju 1991-2020 

Količina podzemne 
vode za ohranjanje 
ekološkega stanja 
površinskih voda 

Količina 
podzemne vode za 

ohranjanje 
kopenskih 

ekosistemov 

Razpoložljive 
količine 

podzemne vode 

mm/leto mm/leto mm/leto mm/leto mm/leto 

Vzhodne 
Alpe 

170 134,10 36,33 0,00 134,10 

Kamniško-
Savinjske 

Alpe 
304 236,21 68,07 0,06 236,15 
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Stopnjo porabe razpoložljive količine podzemne vode podaja razmerje med razpoložljivo količino 

podzemne vode (napajanja vodonosnikov zmanjšano za količino vode za ohranjanje dobrega 

ekološkega stanja), površinskih voda in kopenskih ekosistemov, odvisnih od podzemnih voda (zadnji 

stolpec Preglednica 10 in črpano količino podzemne vode (neposreden vpliv na količinsko stanje v 

vodonosnikih) (Andjelov in sod., 2021).  

 

V preglednici (Preglednica 10) so podana razmerja med razpoložljivo količino podzemne vode (1991-

2020) in črpanimi količinami podzemne vode (2014-2019). 

 

Potrebno je upoštevati, da na območju občine Ravne na Koroškem obravnavamo le del vodnih teles 

Vzhodne Alpe (4,1 %) in Kamniško-Savinjske Alpe (1 %), medtem ko preglednice obravnavajo celotna 

vodna telesa. 

Preglednica 10: Razmerja med razpoložljivo količino podzemne vode (1991–2020) in črpanimi 

količinami podzemne vode (2014–2019) (povzeto po Andjelov in sod., 2021). 

Vodno telo 

podzemne vode 

Razpoložljiva količina 

podzemne vode v obdobju 

1991-2020 

Črpane količine podzemne 

vode v obdobju 2014-

2019) 

Črpane količine podzemne vode / 

razpoložljiva količina podzemne 

vode 

m3/leto m3/leto % 

Vzhodne Alpe 170.109.873 2.129.343 1,25 

Kamniško-

Savinjske Alpe 
262.596.713 6.765.793 2,58 

 

Za obravnavana vodna telesa je količinsko stanje ocenjeno kot dobro, s srednjo stopnjo zaupanja 

(Andjelov in sod., 2021). 

 

Uršlja gora je skupaj s Plešivško kopo po velikosti drugi največji vodonosnik na območju Koroške. Na 

območju, ki gravitira proti Kotljam in Ravnam na Koroškem, so zajetja Stari mlin, Rudnik-Kotlje, 

Kozarnica I, Kozarnica II, Kozarnica III, Kozarnica IV, kjer skupno izteka 16 – 26,5 l/s, izločen je največji 

izvir Podpečnik (zaradi onesnaženosti), ki ima izdatnost okoli 15 l/s (Štrucl in sod., 1988). 

Količine mineralne vode so zelo omejene. Največjo izdatnost ima Rimski vrelec v Kotljah, čigar 

kapaciteto ocenjujemo na do 0,3 l/s. 

9.1.1. PADAVINE 

Na območju občine Ravne na Koroškem sta dve padavinski postaji z dolgoletnim zveznim nizom meritev 

padavin. Padavinska postaja Strojna se nahaja na skrajnem severnem robu območja in Kotlje na južnem 

območju. Povprečne padavine v referenčnem obdobju 1981 – 2010 so na Strojni 1039 mm/leto in na 

Kotljah 1170 mm/leto (Preglednica 11). 

Razporeditev padavin na mesečni ravni je na območju enaka. Glede na obdobno povprečje med 1981 

– 2010, največ padavin pade junija, julija in avgusta (129 – 142 mm/mesec), najmanj pa v januarju in 

februarju (38 – 46 mm/mesec) (Slika 8, Slika 9). 
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Preglednica 11: Povprečne padavine za obdobje 1981 – 2010 za postaje na območju občine Ravne na 

Koroškem. 

Padavinska 
postaja 

Obdobje 
delovanja postaje 

Višina postaje 

(m n.m.) 

P 

1981–2010 

(mm/leto) 

Povezava 

Strojna od 1947 937 1039 
Meteoroloska opazovanja II P-Z 
splet.pdf (gov.si) 

Kotlje 1950 – 2014 457 1170 
Meteoroloska opazovanja II A-O 
splet.pdf (gov.si) 

 

  

Slika 8: Padavine na Strojni: levo - mesečna povprečna višina padavin; desno - letna višina padavin (stolpci), 

petletno drseče povprečje (krivulja) v obdobju 1961-2011 in povprečje obdobja 1981-2010 (črna črta) ter obdobja 

1961-1990 (siva črta) (Nadbath, 2017: Meteoroloska opazovanja II P-Z splet.pdf (gov.si)). 

 

 

Slika 9: Padavine na Kotlje: levo - mesečna povprečna višina padavin; desno - letna višina padavin (stolpci), 

petletno drseče povprečje (krivulja) v obdobju 1961-2011 in povprečje obdobja 1981-2010 (črna črta) ter obdobja 

1961-1990 (siva črta) (Nadbath, 2017: Meteoroloska opazovanja II A-O splet.pdf (gov.si)).  

  

http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20P-Z%20splet.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20P-Z%20splet.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20A-O%20splet.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20A-O%20splet.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20P-Z%20splet.pdf
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/Meteoroloska%20opazovanja%20II%20A-O%20splet.pdf
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9.1.2. ODNOS POVRŠINSKA - PODZEMNA VODA 

V hribovitih predelih površinska voda najverjetneje v večini drenira podzemno vodo. Na uravnanem 

delu aluvijalnega vodonosnika, na območju kompleksa bivše Železarne Ravne na Koroškem reka Meža 

napaja aluvijalni vodonosnik (Prestor in sod., 2005).  

Slabo kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda (VTPovV) za obdobje 2014 – 2019 in leto 2020 je 

ugotovljeno za VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd (SI32VT30) (Preglednica 12), zaradi kadmija 

(PNS) in svinca (PS). V letu 2020 standard kakovosti presega tudi nikelj (PS) na merilni postaji Za tovarno 

TAB Žerjav (ARSO, 2021b).  

Preglednica 12: Kemijsko stanje in kemijsko stanje matriks biote vodnih teles površinske vode na 

območju občine Ravne na Koroškem. 

Šifra 
VTPV 

Ime 
vodnega 

telesa 

Merilna 
mesta1 

Kemijsko 
stanje 
(2014-
2019)2 

Razlog za 
kemijsko 

stanje 
(2014-
2019)2 

Kemijsko 
stanje 

matriks 
biota 

(2014-
2019) 2 

Razlog za 
slabo 

kemijsko 
stanje 

matriks 
biote 

Kemijsko 
stanje 

(2020)1 

Razlog za 
slabo 

kemijsko 
stanje 

(2020) 1 

SI32VT30 

VT Meža 
Črna na 
Koroškem - 
Dravograd 

Pred tov. 
TAB Črna 

SLABO 
Kadmij, 
svinec 

SLABO 
Bromirani 
difenileter 

SLABO  

Za tov. 
TAB Črna 

     Svinec 

Pred tov. 
TAB 

Žerjav 1 
     Svinec 

Za tov. 
TAB 

Žerjav 
     

Kadmij, 
svinec, 
nikelj 

Žerjav      Svinec 

Polena      
Kadmij, 
svinec 

Mežica      
Kadmij, 
svinec 

Podklanc      Kadmij 
1 ARSO, 2021b, 
2 ARSO, 2021c 

 

Slabo ekološko stanje je na VT Meža Črna na Koroškem – Dravograd, zaradi splošne degradiranosti rib 

(Preglednica 13) (ARSO, 2021a). 
 

Preglednica 13: Ekološko stanje VTPovV na območju občine Ravne na Koroškem. 

Šifra VTPV Ime vodnega telesa 
Ekološko stanje 

NUV 
(2016-2019)1 

Razlog za slabo ekološko stanje 

SI32VT30 VT Meža Črna na Koroškem - 
Dravograd 

SLABO Ribe - splošna degradiranost 
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10. MINERALNE IN TERMALNE VODE 

Na območju Raven na Koroškem ni poznanih termalnih voda. S stališča litološke zgradbe je za 

geotermalno energijo v občini Ravne na Koroškem delno perspektivno območje Ivarčkega jezera, 

oziroma Podgore južno od Kotelj, kjer je možno, da so pod največ 400 m debelim paketom izolacijskih 

terciarnih peščeno-muljastih Ivniških sedimentov in nad metamorfno podlago razvite erozijske krpe 

eocenskih ali krednih apnencev. Sklepamo, da obstaja verjetnost, da so na širšem območju Ivarčkega 

jezera pod Ivniškimi plastmi razviti eocenski in/ali kredni apnenci, ki so potencialno vodonosni. Južno 

od Kotelj eocenski apnenci izdanjajo na površje, ni pa poznana razširjenost teh kamnin. Volumen 

vodonosnika, ki leži kot erozijski ostanek na metamorfnih kamninah, je verjetno dokaj omejen, zato so 

verjetno prostorsko omejeni tudi potencialni vodonosniki. Prognozirane temperature so med 10-13 °C 

na globini 250 m, 14-18 °C na globini 500 m in med 21 in 29 °C v globini 1000 m (Lapanje in sod. 2007).  

Rimski vrelec je zavarovan kot naravna vrednota lokalnega pomena št. 3833, Komavarjeva slatina s št. 

7164 in Polančeva slatina s št. 7325. Rimski vrelec je tudi zavarovano arheološko  najdišče EŠD 28085. 

Rimski vrelec /  Kotuljska slatina  

Ta mineralna voda ima številna imena, poleg Kotuljske slatine je poznana še kot Rimski vrelec, Hotujska 

slatina, kiseva voda, Köttlach, Römerquelle, Kärntner Römer-Quelle, Fonte romana della Carinzia, 

Source Romaine in Carinthian Roman Mineral Spring. 

V novejših časih je bil izvir zajet v letu 1847 za zdravilišče in stekleničenje, poznali pa so ga že v rimski 

dobi. V letu 1887 je bil zgrajen nov zdraviliški objekt in polnilnica mineralne vode, ki se je v začetku 20. 

stoletja prodajala kot namizna voda v restavracijah v Celovcu, Gradcu in na Dunaju. Po in med obema 

vojnama so objekti propadali, vodo so prenehali prodajati leta 1954. Zadnje raziskave vodnih virov so 

bile izvedene v letih 1972-1973, ko so izvrtali 10 raziskovalnih vrtin, 1 črpalno vrtino in 2 vodnjaka 

(Drobne & Mencej, 1972, Drobne in sod. 1973, Mencej & Drobne, 1973, Rogelj in sod. 1972). Danes 

voda arteško priteka iz vodnjaka VK-R, prvotno globokega 10 m in ostaja prosto dostopna obiskovalcem. 

Hotel je bil nazadnje obnovljen v 90. letih in bil leta 2020 podrt. Območje se sedaj ureja za športne in 

turistične namene.  

Voda izteka iz miocenskega proda in konglomerata ter se je med potjo v globino dober kilometer že 

nekoliko ogrela, da ima na iztoku stalno temperaturo 11 °C. Njena količina je majhna, le približno 1 dl/s. 

Ob prelomih proti površju priteka ogljikov dioksid, verjetno iz zemljine skorje, in spodbuja raztapljanje 

metamorfnih in klastičnih kamnin, zato ima voda povišano mineralizacijo. 

Mineralna voda je kalcijevo-magnezijevo-hidrogenkarbonatnega tipa (Kraševec, 2009). Je rahlo kisla in 

ima 1,4 g/l skupnih raztopljenih snovi. Ima visoko vsebnost prostega ogljikovega dioksida, kar 2,2 g/l. 

Zaradi visoke vsebnosti železa, vsebuje pa tudi veliko mangana, je bila v letu 1975 razglašena za naravno 

zdravilno sredstvo. To se lahko uporablja za zdravljenje želodčnih težav, vnetja žolčnika in urinarnega 

trakta, nekatere alergije in motnje v metabolizmu in drugo. 

Tolstovrška slatina 

Ta izvir ne obstaja več, poznan pa je pod imeni Tolstovrška slatina, Kummerquelle, Fettengupf, 

Fettengupfer-Quelle in Silvin vrelec.  
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Pojav mineralne vode v Dobrijah ob reki Meži je bil poznan že od nekdaj, leta 1870 pa je bil odkrit 

mineralni izvir na domačiji Pri Kumru (Narodni dnevnik št. 223 z dne 1.10. 1910). Zajet je bil leta 1895, 

poleg sta bila gostilna in majhno letovišče. Izvir so leta 1910 ponovno skopali in poimenovali Silvin 

vrelec, zajetje pa je bilo 1919 poškodovano. Izvir so zasuli in polnilnico porušili po drugi svetovni vojni, 

ko so uredili novo cesto pod železnim železniškim mostom ob reki Meži (Osojnik, 2018). 

Količina mineralne vode je bil zelo majhna, vseeno pa je bila voda poznana tudi širše. Mineralna voda 

je bila odlikovana na mednarodni razstavi v Innsbrucku leta 1896 in na zdravstveni razstavi na Dunaju 

leta 1899.  

Viri jo uvrščajo v alkalično-muriatične kislice (Miholić, 1930). Imela je 10 °C, prevladovali so natrijev, 

kloridni in hidrogenkarbonatni ion. Prostega CO2 je imela 1,3 g/l. Mineralna voda je menda pomagala 

pri boleznih grla, želodca, črevesja, ledvic in mehurja ter pospeševala tek in prebavo. 

Komavarjeva in Polančeva slatina 

Komavarjeva in Polančeva slatina se imenujeta tudi kisla voda v Spodnjem Selovcu. Pojav teh 

mineralnih voda je vezan na iztok plina ogljikovega dioksida vzdolž prepustnih prelomnih con. Ker je 

območje zgrajeno iz gnajsa, zelo slabo prepustne metamorfne kamnine, je količina vode zelo majhna, 

pretok je komaj opazen. Kjer se je plin CO2 raztopil v plitvi podzemni vodi, je postala kisla (pH = 5,8-6,6) 

in pospešeno raztapljala kamnine, zato imata obe vodi povišano elektroprevodnost (do 1350 μS/cm) in 

sta obogateni s slednimi prvinami. 

Slatini sta natrijevo-kalcijevo-hidrogenkarbonatno-kloridnega tipa. Polančeva slatina je bolj 

mineralizirana kot Komavarjeva slatina, ima tudi več raztopljenega železa in mangana, nekaj tudi litija. 

Morebitni zdravilni učinki nam niso poznani. 

Obe slatini se nahajata na desnem bregu reke Meže, nasproti ceste Prevalje - Dravograd. Mimo slatin 

se sedaj ureja kolesarska steza. Sta le malo nad gladino reke Meže, zato sta ob visokih vodah poplavljeni. 

Obe sta kaptirani in pokriti z betonskim pokrovom. Iztok je še najbolj opazen zaradi oranžno-rjave 

oborine železovih mineralov, ki se izločajo iz vode, ko ta priteče na površje. 

Dobja vas 

V bližini Dobje vasi pri Ravnah na Koroškem naj bi se nahajal izvir kisle vode, torej mineralne vode, ki 

so jo hodili piti ljudje tudi iz drugih krajev (Gradišnik, 2007). Izvir naj bi presahnil po regulaciji reke 

Meže, torej okoli leta 1930. Danes v naravi ni sledu o tem mineralnem izviru. O lokaciji in obstoju izvira 

kisle vode nimamo nobenih zanesljivih informacij.  
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11. HIDROGEOLOGIJA IN PROBLEMATIKA UPRAVLJANJA S PODZEMNIMI VODNIMI VIRI 

11.1. OSKRBA S PITNO VODO 

Na območju občine Ravne na Koroškem je pitna voda za oskrbo s pitno vodo 8880 uporabnikov 

pridobljena iz treh vodooskrbnih sistemov (VS): VS Šumc, VS Kotlje-Ravne in VS Strojna 

(https://jkpravne.si/dejavnosti/), ki jih upravlja Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem, d.o.o. 

(deluje še na območju občin Mežica in Prevalje). 

Vodooskrbni sistem Šumc ima vodni vir v občini Mežica, to sta dva zajeta izvira Šumc1 in Šumc2. Drugi 

večji vodovodni sistem zagotavlja pitno vodo iz 8-ih vodnih virov v zajetjih Rudnik-Kotlje, Kozarnica in 

Stari mlin, v zaledju Kozarnice in Plešivške Kope. Skupna letna poraba pitne vode v občini je cca 500.000 

m3 (JKP Ravne na Koroškem d.o.o., 2017b). 

V letnih poročilih od leta 2017 do leta 2020 so poročali le o neskladnosti pitne vode zaradi 

mikrobiološke neustreznosti. Leta 2017 so bile neskladnosti z zahtevami Pravilnika o pitni vodi 

ugotovljene zaradi prisotnosti koliformne bakterije predvsem na VS Kotlje, in v enem vzorcu iz VS Šumc. 

V enem vzorcu odvzetem na VS Kotlje je bila ugotovljena prisotnost enterokokov. Izvedli so ukrep  

dezinfekcije na vodohranu VS Kotlje (JKP Ravne na Koroškem, 2017a). Leta 2020 so bile neskladnosti z 

zahtevami Pravilnika o pitni vodi ugotovljene zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, enterokokov in 

bakterij Escherichia coli na VS Šumc (JKP Ravne na Koroškem, 2020). 

Za ukrepanje v izrednih razmerah imajo pripravljen Regijski načrt zaščite in reševanja – oskrba s pitno 

vodo v Koroški regiji, verzija 2.0 (Matijevič, 2017) in Občinski načrt  zaščite in reševanja pri oskrbi s pitno 

vodo v občini Ravne na Koroškem, verzija 1.0 (Belaj, 2020). 

11.2. ODVZEM PODZEMNE VODE 

Za območje občine Ravne na Koroškem smo naredili pregled odvzema podzemne vode glede na izdana 

dovoljenja (Direkcija RS za vode, 2021, Priloga 1) in poročanja o monitoringu na podlagi izdanega 

vodnega dovoljenja. Na omenjenem območju je bilo na dan 20. 4. 2021 izdanih 80 vodnih dovoljenj za 

93 hidrogeoloških objektov (Slika 10 in Slika 11). Največ hidrogeoloških objektov - izvirov ima podeljeno 

vodno dovoljenje za lastno oskrbo, hidrogeoloških objektov – vodnjakov / vrtin pa za pridobivanje 

toplote. 

Največji predvideni odvzem je za tehnološke namene in oskrbo s pitno vodo. Za oskrbo s pitno vodo je 

predviden odvzem podzemne vode odvzema iz izvirov, 115.200.000 m3/leto (Slika 13), za tehnološki 

namen pa je predviden odvzem 134.890.000 m3/leto iz vodnjakov / vrtin v prodnem zasipu reke Meže 

(Slika 12). 

Poleg omenjene rabe, se na tem območju podzemna voda evidentirano rabi za lastno oskrbo s pitno 

vodo, namene pridobivanja toplote, bazenska kopališča in v druge namene, npr. zalivanje. Skupaj je iz 

izdanih vodnih pravic za 250.079.974 m3/leto predvidenega odvzema. Po podatkih vodnih povračil pa 

je bilo v letu 2018 odvzetih 1.065.274 m3/leto podzemne vode (Šram in Janža, 2020).  

Mineralne vode se ne uporabljajo v ekonomske namene, podeljena ni nobena koncesija, so pa prosto 

dostopne. Vodo iz Rimskega vrelca v Kotljah si lahko obiskovalci prosto natočijo in stalno preliva s 

povprečnim pretokom 0,09 l/s (cca 2061 m3/leto) v bližnji potok. 

https://jkpravne.si/dejavnosti/
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Slika 10: Prikaz števila podeljenih vodnih dovoljenj na izvirih na območju občine Ravne na Koroškem na različnih 

tipih vodonosnikov. 

 

Slika 11: Prikaz števila podeljenih vodnih dovoljenj na vrtinah/vodnjakih na območju občine Ravne na Koroškem 

na različnih tipih vodonosnikov. 

 

Slika 12: Prikaz količine predvidenega odvzema podzemne vode iz podeljenih vodnih dovoljenj na 

vrtinah/vodnjakih na območju občine Ravne na Koroškem na različnih tipih vodonosnikov. 
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Slika 13: Prikaz količine predvidenega odvzema podzemne vode iz podeljenih vodnih na izvirih na območju občine 

Ravne na Koroškem na različnih tipih vodonosnikov. 

 

 

11.3. VODOVARSTVENA OBMOČJA 

Na območju občine Ravne na Koroškem so z vodovarstvenimi območji z občinskim odlokom (Ur. l. RS, 

71/1997 z dne 21.11.1997) zavarovani vodni viri Kozarica, Kozarica 1 in Kozarica 3, Podpečnik, Stari Mlin 

in Rudnik-Kotlje na območju Uršlje gore, ter zajetje Stražišče nad Prevaljami, ki leži v občini Prevalje, na 

območje občine Ravne na Koroškem sega le širše vodovarstveno območje z blagim režimom varovanja.  

Zajetje Podpečnik ni več v rabi. 

 

Do leta 2002 je bilo predlagano varovanje vodnega vira na Strojni z vodovarstvenim območjem, ki pa 

ni bilo zavarovano z občinskim odlokom ali Uredbo.  

Strokovni predlog VVO za pripravo Uredbe na državni ravni za vodne vire na območju Občine Ravne na 

Koroškem ni pripravljen. 

 

11.4. POSEGI V OKOLJE, KI VPLIVAJO NA PODZEMNO VODO 

Rudarjenje in železarska industrija 

V Ravnah na Koroškem danes na območju nekdanje železarne Ravne obstaja več podjetij. Največja 

družba na lokaciji je SIJ Metal Ravne d.o.o., ki upravlja z IED napravo (naprava, v kateri se opravlja 

dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega in mora pridobiti okoljevarstveno 

dovoljenje). Poleg sta tudi še dva IED zavezanca PETROL, Slovenska energetska družba, d.d. in Croning 

livarna d.o.o. Izpusti odpadnih voda iz omenjenih industrijskih dejavnosti so speljani v reko Mežo ali v 

kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo (KČN). 

Pomembna je onesnaženost tal zaradi 300 letnega rudarjenja in predelave svinčeve rude v Mežici in 

okolici. V Ravnah na Koroškem so tla kritično onesnažena predvsem z izstopajočimi vrednostmi svinca 

(Pb) in kadmija (Cd), v bližnji okolici pa vsebnosti nekaterih kovin v tleh presežejo opozorilno mejo. Ne 

smemo pa zanemariti vpliva železarske industrije, ki se je prvotno razvila na območju Prevalj in kasneje 
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na Ravnah na Koroškem (Šajn in Gosar, 2004; Miler in Gosar, 2019). Sedimenti v celotni Mežiški dolini, 

še posebno med Črno in Mežico, so močno obremenjeni s Pb, Zn, Cd, As in Mo (Gosar in Miler, 2011; 

Miler in sod., 2022). Potencialen vir kovin so poleg onesnaženja tal zaradi rudarjenja tudi odlagališča 

rudarskih odpadkov (siromašna ruda, prikamnina, odpadki, nastali pri predelavi rude). Odlagališč 

rudarskih odpadkov  na območju občine Ravne na Koroškem ni, so pa  gorvodno ob reki Meži in pritokih. 

Kovine se spirajo v bližnje potoke in dalje v reko Mežo (Gosar in Miler, 2011; Miler in sod., 2022). 

Pomemben dejavnik je tako spiranje s površinskimi vodami, ko prihaja do premeščanja sedimentov in 

suspendiranih delcev v vodi, ki tako vplivajo na obremenjenost sedimentov v reki Meži in njenih 

pritokih.  

 

Rudarska knjiga 

Na območju občine Ravne na Koroškem ni več rudarskih objektov s koncesijo. V preteklosti je bil najbolj 

problematičen kamnolom v najožjem varstvenem območju zajetja Rudnik-Kotlje (Štrucl s sod., 1988), 

ki je vplival na kakovost vode, ni pa več aktiven. 

 

Kmetijstvo  

Na območju Uršlje gore je bil največji izvir Podpečnik, z izdatnostjo 15 l/s, izločen iz vodooskrbe zaradi 

kmetije Zabrčnik, ki ga stalno ogroža (Štrucl s sod., 1988). Možni onesnaževalci na Uršlji gori pa so še 

hiše v Kozarnici, Planinski dom na Uršlji gori, RTV postaja, kmetije ter uporabniki gozdnih cest v 

Kozarnici (Štrucl s sod., 1988).  

 

Divja odlagališča 

Iz registra divjih odlagališč (ocistimo.si), ki je dostopen na spletni strani 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/index.jsp (dostopano dne 7. 3. 2022) je razvidno, da 

je na obravnavanem območju 29 neočiščenih divjih odlagališč, od tega so na 7-ih prisotni nevarni 

odpadki. Površina 29 neočiščenih divjih odlagališč po grobih ocenah znaša 3.198 m2, od tega 310 m2 z 

nevarnimi odpadki. 

 

Kanalizacijsko omrežje 

Negativne vplive na podzemno vodo predstavlja neurejeno odvajanje odpadnih vod na območju kraško 

razpoklinskega vodonosnika Uršlje gore (Meglič in sod., 2021). 

 

Državni prostorski načrt 

Na območju občine Ravne na Koroškem ni državnega prostorskega načrta (DPN) za izvedbo. Je pa 

objavljen DPN v postopku priprave na spletni strani https://dokumenti-

pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/989/index.html (dostopano dne 7. 3. 2022).  DPN v 

postopku priprave zajema izgradnjo razdelilne transformatorske postaje 220/110/(20) kV Ravne s 

priključnimi polji in s priključnim 220 kV daljnovodom in je še v fazi študije variant. Prav tako obstaja 

Državni prostorski načrt za državno cesto od Otiškega vrha do meje z Republiko Avstrijo na Holmcu 

(tretja razvojna os). 

 

http://register.ocistimo.si/RegisterDivjihOdlagalisc/index.jsp
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/989/index.html
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/javno/veljavni/02_rep_priprava/989/index.html


 

DT 2.1.2 Mineralna voda Kotlje / DT 2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

~ 35 ~ 

12. GLAVNE UGOTOVITVE, NEREŠENI PROBLEMI IN PREDLOGI ZA NADALJNJE DELO 

12.1. GEOLOGIJA 

Glavne ugotovitve: 

- Izdelava geološke karte je narejena na osnovi obstoječe arhivske geološke karte v merilu 1 : 25 

000. 

   

Predlogi za nadaljnje delo: 

- Na obravnavanem območju bi bilo treba narediti novo geološko karto v merilu 1:25.000 

(kartirati v merilu 1:5.000) z dopolnitvijo novejših geoloških znanj. Podrobnejši geološki model 

bi natančneje prikazal površinsko razporeditev posameznih litoloških enot ter strukturne 

odnose med njimi, kar bi omogočalo tudi novo interpretacijo podpovršinske geološke zgradbe.  

- Obsežne akumulacije karbonatnih gruščev in plazin na pobočjih Uršlje gore imajo pomemben 

vpliv na pojavljanje in izdatnost izvirov. Nova geološka karta bi natančneje prikazala tudi obseg, 

lastnosti in debelino teh sedimentnih teles. 

- Mineraloške in geokemične raziskave opuščenih podzemnih objektov z namenom ugotavljanja 

geokemijske sestave podzemne vode. 

- Strukturno geološka zgradba zaledja izvira Podpečnik danes še ni povsem razjasnjena, del 

napajalnega zaledja najverjetneje predstavlja velik plaz. Območje severnega pobočja Uršlje 

gore je regionalno strukturno kartiral dr. Placer, ki predlaga podrobno strukturno kartiranje 

napajalnega zaledja izvira Podpečnik. 

 

 

12.2. HIDROGEOLOGIJA 

Glavne ugotovitve: 

- V okviru hidrogeoloških študij območja, ki so potekale med 1980 in 1990, je izginila 

dokumentacija: hidrogeološke karte v merilu 1:25.000, delovne karte v merilu 1: 5.000, kataster 

izvirov ter kemijske analize izvirov v tabelarični obliki. Omenjena dokumentacija je izrednega 

pomena za pripravo hidrogeološke karte in oceno dolgoročnih sprememb, zato bi jo bilo 

potrebno najti. 

- V okviru projekta KaraWAT je bilo izvedeno hidrogeološko kartiranje nekaterih izbranih 

pomembnejših izvirov in ne vseh na območju občine Ravne na Koroškem.  

- Novejših regionalnih hidrogeoloških raziskav v zadnjih 30 letih v občini ni bilo.  

- Monitoring stanja voda v občini se izvaja na Strojni in Uršji gori za padavine, nič več ni postaj 

na Meži in spremlja se le kakovost vode v Rudnik-Kotlje. 

- Slabo kemijsko stanje površinskih voda načeloma ne ogroža virov pitne vode. 

- Javni podatki za vodooskrbo (verjetno) niso dovolj podrobni za resnejše hidrogeološke analize. 

- Čezmejnih vodnih virov podzemne vode tukaj ni. 

- Izvir Podpečnik. 

Podpečnik je najbolj izdaten izvir v občini Ravne na Koroškem. Po informacijah občine je to drenaža v 

močvirju – na 1000 m2 veliki občinski parceli. Voda doteka proti izviru plitvo pod površjem in predstavlja 
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sekundarno mesto izvira vode. Izvir nikoli ne presuši, ob vsakem dežju takoj zakali. Ko so izvir Podpečnik 

še uporabljali za vodooskrbo, so ga zaradi kaljenja pred napovedanim dežjem vedno izključili iz sistema. 

Po nesreči z onesnaženjem z gnojevko v 80. letih 20. stoletja je bilo zajetje trajno izključeno iz 

vodooskrbnega sistema.  

 

Slika 14: Iztok iz zajetega izvira Podpečnik (Foto: Udovč, J.). 

V zaledju zajetega izvira Podpečnik sta bili v letu 2001 izvrtani dve raziskovalni vrtini (Z-1/01 in Z-2/01), 

okoli 240 metrov jugovzhodno od izvira Podpečnik, z namenom ugotoviti možnosti zajema podzemne 

vode, ki doteka v izvir. Mikrobiološka analiza vzorca vode iz vrtine Z-2/01 ob koncu črpalnega poskusa 

je pokazala prisotnost enakih bakterij, kot v istočasno odvzetem vzorcu na izviru Podpečnik (Vehar & 

Mencej, 2002). 

Na kmetiji Zabrčnik nad izvirom Podpečnik naj bi se stekale padavinske vode iz cest in kmetijskih površin 

na območje travnikov na kmetiji, kjer potem voda ponikne na stiku dobro prepustnega apnenca in slabo 

prepustnega dolomita in se razmeroma hitro pretaka proti izviru Podpečnik (Vehar & Mencej, 2002).           

V poročilu sta Vehar & Mencej (2002) predlagala nadaljnje raziskave za zajem pitne vode na območju 

zahodno od prelomne cone, v dolomitu. Podala sta tudi več predlogov za sanacijo območja ponikanja 

in sanacijo območja kmetije Zabrčnik. 

Strukturno geološka zgradba zaledja izvira Podpečnik danes še ni povsem razjasnjena, del napajalnega 

zaledja najverjetneje predstavlja velik plaz. Območje severnega pobočja Uršlje gore je regionalno 

strukturno kartiral dr. Placer, ki predlaga podrobno strukturno kartiranje napajalnega zaledja izvira 

Podpečnik. 

 

 



 

DT 2.1.2 Mineralna voda Kotlje / DT 2.1.2 Mineralwasser Kotlje 

~ 37 ~ 

Predlogi za nadaljnje delo: 

- Prepoznavanje najbolj kritičnih območij z neustrezno rabo prostora in tveganji za onesnaženje, 

ki so/bodo podvržena posledicam podnebnih sprememb. 

- Smiselna je analiza metapodatkov ali podatkov o vodnih virih v občini v zadnjih 30 letih. 

- Raziskave za dodatne in/ali zaščito obstoječih virov bodo zahtevale geološke raziskave. 

- Na Uršlji gori je ključna ugotovitev naklona nariva za ugotavljanje zalog podzemne vode. 

- Izdaten izvir Podpečnik se z dodatnimi raziskavami (smer toka vode, zadrževalni čas, …) lahko 

oceni za primernost za sanacijo s tehničnimi in naravnimi posegi. 

- Smiselne so raziskave za zajem dodatnih količin podzemne vode v Podgori pod Uršljo goro. 

- Preučitev omejitev posegov v reko in sedimente reke Meže zaradi slabega stanja kemijskega 

površinskega vodotoka. 

- Pojavi mineralnih voda so še razmeroma slabo hidrogeološko raziskani. Pred (pre)ureditvijo 

zajetij mineralne vode ali gospodarsko rabo Rimskega vrelca bo potrebno opraviti še 

dolgotrajnejše hidrogeološke raziskave za določitev kapacitete vodonosnika. Geofizikalne 

raziskave območja so lahko osnova za načrtovanje večjega zajema mineralne vode. 

- Nadaljevanje raziskav (oziroma monitoring) mineralne vode in C02 v Kotljah ter povezanost s 

strukturno geologijo bo omogočilo boljšo oceno razpoložljivosti in načina zaščite vira. 
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Legenda

Kartirani izviri (pretok Q, l/s)

Hidrogeološka karta - vodonosniki po IAH

Hidravlična vloga meje

Litološka meja
Erozijsk a m e ja vidna
Erozijsk a m e ja pok rita

Me ja m agm atsk e ga te le sa pok rita

Nariv pokrit
Norm alna m e ja (vidna, pokrita)

Postope n litološk i pre hod vide n
Pre lom  fotoge ološk o določ e n
Pre lom  pok rit
Te rasa

Izviri iz baze GeoZS
!( ni bil pregle dan na te re nu
!( ni najde n na tere nu

") ni bil pregle dan na te re nu
") ni najde n na tere nu

Zajeti izviri iz baze GeoZS

Mine ralni izvir

I.a, Obširni in visok o izdatni vodonosnik i
I.b, Lok alni vodonosnik i ali vodonosnik i s spre m e nljivo izdatnostjo,
ali obširni ve ndar najve č  sre dnje  izdatni vodonosnik i

II.a, Obširni in visok o izdatni vodonosnik i
II.b, Lok alni vodonosnik i ali vodonosnik i s spre m e nljivo izdatnostjo,
ali obširni ve ndar najve č  sre dnje  izdatni vodonosnik i

III.a, Manjši vodonosnik i z lok alnim i ali om e je nim i viri podze m ne  vode
III.a.a, Manjši vodonosnik i z lok alnim i ali om e je nim i viri podze m ne  
vode  (m e tam orfne , m agm atsk e  in vulk anok lastič ne  k am nine )
III.b, Ge ološk e  plasti brez pom e m bnih virov podze m ne  vode

0
0,001 - 2,0
2,001 - 5,0
5,001 - 10,0
10,001 - 20,0

!(

!(

!(

!(

!(

de luje  k ot barie ra* *

Me ja obč ine  Ravne  na Korošk e m

Mine ralni izvir - ni ve č  ak tive n!(!

I: VODONOS NIKI, V KATERIH PREVLADUJE MEDZRNS KI TOK (PREVLADUJEJO 
NEVEZANI S EDIMENTI)

II: RAZPOKLINS KI VODONOS NIKI, VKLJUČ NO S  KRAŠKIMI (RAZPOKANE IN 
MAS IVNE GEOLOŠKE PLAS TI)

III: MANJŠI VODONOS NIKI MEDZRNS KE ALI RAZPOKLINS KE POROZNOS TI 
ALI GEOLOŠKE PLAS TI BREZ POMEMBNIH VIROV PODZEMNE VODE
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HIDROGEOLOŠKA KARTA OBČINE 
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Merilo 1:25.000

0 1 20.5 k m

Vodna dovoljenja

#* Dre naža - lastna oskrba s pitno vodo

#* Izvir - lastna oskrba s pitno vodo; drugi nam e n
#* Izvir - osk rba s pitno vodo, k i se izvaja k ot gospodarsk a javna služba

#* Odvze m  iz vodotok a

#* Vrtina / vodnjak  - de javnost baze nsk ih k opališč ; tehnološk i nam e n
#* Vrtina / vodnjak  - pridobivanje  toplote
#* Vrtina / vodnjak  - lastna osk rba s pitno vodo; drugi nam e ni

!(

Vrtina - m ine ralna voda")

! ! ! ! ! ! ! !
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