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1 UVOD IN OZADJA
Na problematiko okolja in zdravja ljudi v srednjem delu doline Soče po mnenju domačinov,
kot tudi strokovnjakov s področja zdravstva, močno vpliva lokalna industrijska dejavnost.
Onesnaženje naj bi se odražalo tako v zraku kot tudi v tleh, kamor se odlagajo snovi iz okolja.
V obdobju 2021/2022 se je izkazal interes občine Kanal ob Soči, kot tudi lokalnih društev EKO
Anhovo in civilne iniciative Danes, da se v bližini industrijskega območja podjetja Salonit
Anhovo d.d., za ugotovitev stanja tal, izvede vzorčenje tal na različnih lokacijah, tudi takih, kjer
so bile v preteklosti že opravljene raziskave tal.
Na podlagi medsebojno sklenjene pogodbe o sodelovanju Kmetijskega inštituta Slovenije (v
nadaljevanju: KIS) (izvajalec) z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (v
nadaljevanju: NLZOH) (podizvajalec) pri izvajanju obratovalnega monitoringa stanja tal, v
skladu s Pravilnikom o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18)
in z veljavno zakonodajo (št. pogodbe: 08-6-191/2019), smo kot nosilec Javnega pooblastila za
obratovalni monitoring stanja tal (št. 35435-13/2018-14) ter Javnega pooblastila za izvajanje
monitoringa vzorčenja tal s terenskim opisom ter za izvajanje analiz osnovnih pedoloških
(talnih) parametrov (št. 35922-22/2017-16, 24.11.2017) sprejeli v izvedbo izdelavo načrta
vzorčenja tal, vzorčenje tal, analizo osnovnih talnih lastnosti ter onesnaževal in izdelavo
poročila.

1.1 Izhodišča za projektno nalogo
Vzorčenje tal, analiza talnih parametrov ter onesnaževal v tleh in interpretacija dobljenih
rezultatov, ki smo ju izvajali v sklopu projektne naloge, je temeljilo na različnih izhodiščih:
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal (Uradni list RS, št. 66/17 in 4/18) (v
nadaljevanju: Pravilnik 1)
• Pravilnik o monitoringu kakovosti tal (Uradni list RS, št. 68/19) (v nadaljevanju:
Pravilnik 2) in
• Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v tleh (Uradni list
RS, št. 68/96) (v nadaljevanju: Uredba).

2 NAMEN RAZISKAVE
Namen raziskave je bil ugotoviti stanje oziroma stopnjo onesnaženosti tal na petih lokacijah v
občini Kanal ob Soči. Na občini so, kot naročnik raziskave, v sodelovanju z lokalnimi društvi,
želeli pridobiti oceno dejanske stopnje onesnaženosti vrhnjega sloja tal, predvsem zaradi
morebitnega vpliva v bližini delujoče industrije gradbenega materiala Salonit Anhovo d.d.
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3 POSTOPKI IN METODE DELA
V okviru projektne naloge je delo sodelavcev Oddelka za ekologijo in naravne vire (OKENV-KIS)
vključevalo terensko delo na 5 vzorčnih mestih na območju občine Kanal ob Soči, kabinetno
delo pred in po izvedbi vzorčenja tal ter po prejemu analiznih rezultatov standardnih talnih
parametrov, s strani Centralnega laboratorija KIS ter anorganskih in organskih parametrov, s
strani laboratorija NLZOH. Vsa opravljena dela so v največji meri temeljila na določilih
Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja tal (Ur. l. RS, št. 66/17 in 4/18).
Terensko delo na območju občine Kanal ob Soči je potekalo en dan in je vključevalo:
• ogled predlaganih lokacij vzorčenja;
• določitev 5-ih vzorčnih mest;
• določitev odvzemnih mest;
• vzorčenje tal;
• izdelavo Zapisov o vzorčenju tal (Priloga 1);
• dokumentiranje vzorčnih mest in postopka vzorčenja tal;
• shranjevanje vzorcev tal;
• predajo vzorcev tal v dva laboratorija za izvedbo analiz in
• predajo vzorcev tal predstavniku civilnih društev za arhiv.
Kabinetno delo za izvedbo terenskih del in obdelavo pridobljenih terenskih in laboratorijskih
podatkov je vključevalo:
• pripravo kartografskega materiala;
• ureditev terenskih in laboratorijskih rezultatov;
• vrednotenje terenskih in laboratorijskih rezultatov;
• izdelavo strokovnega komentarja o lastnostih tal ter pričakovanih prehodih
onesnaževal skozi horizonte tal in
• izdelavo grafičnih prilog.
Laboratorijsko delo je potekalo v Centralnem laboratoriju KIS ter laboratoriju NLZOH in je
vključevalo:
• predpripravo vzorcev tal;
• izvedbo analiz osnovnih talnih parametrov;
• izvedbo analiz anorganskih in organskih parametrov in
• izdelavo poročila o rezultatih laboratorijskih analiz.

3.1 Določitev vzorčnih mest
Vzorčna mesta za izvedbo vzorčenja tal na območju občine Kanal ob Soči smo s pomočjo
ArcGIS programa locirali iz nabora potencialnih vzorčnih mest, ki smo jih pridobili s strani
naročnika (Občina Kanal ob Soči) in so bila dogovorjena skupaj z društvom EKO Anhovo ter
civilno iniciativo Danes in so po Pravilniku 2 (Ur. l. RS, št. 68/19) zajemala rabe tal:
• območja kmetijskih zemljišč, na katerem so kmetijska zemljišča, določena v skladu z
zakonom, ki ureja kmetijska zemljišča (ekstenzivni sadovnjak in travnik) in
• stanovanjska območja namenjena rekreaciji in športu na prostem ali preživljanju
prostega časa na prostem, razen otroškega igrišča ali vrtička (zelenica ob
stanovanjskem objektu).
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Za vsako potencialno vzorčno mesto smo v ArcGIS programu izdelali karto, na kateri je bilo s
točko označeno vzorčno mesto na DOF podlagi (vir: GURS). V naslednjem koraku smo začeli s
pridobivanjem podatkov o primernosti predlaganih lokacij ter splošnih lastnostih kot so
zadostna oddaljenost od prometnic in drugih virov onesnaženja, raba tal, matična podlaga, tip
tal ter velikost naklona. Pri tem delu smo si pomagali z rastrskimi (DMV, vir: GURS, 2020) in
vektorskimi sloji (Raba (vir: GURS, 2020), PK25 (vir: MKGP, 2007) in Geološka karta Slovenije
(vir: GeoZS, 2003)) v programu ArcGIS. Po pridobitvi in pregledu vseh podatkov smo naročniku
potrdili predlagane lokacije.
Na dan vzorčenja so nas predstavniki civilnih društev opozorili, da na predhodno izbranem in
potrjenem vzorčnem mestu v Krstenicah ni možno izvesti vzorčenja. Za vzorčenje so predlagali
nadomestno lokacijo v bližini, ki je ustrezala vsem kriterijem izbire za vzorčenje. V soglasju s
predstavnico naročnika smo vzorčenje izvedli na nadomestni lokaciji s šifro KOS2022003.

3.2 Vzorčenje tal
Vzorčenje tal na območju občine Kanal ob Soči smo izvedli na podlagi predhodne priprave
kartografskega materiala v ArcGIS programski opremi ter predhodnega terenskega ogleda
predlaganih lokacij za vzorčenje.
Vzorčna mesta smo določili tako, da smo z njimi zagotovili podatke o lastnostih tal celotnega
preiskovanega območja posamezne lokacije. Ob opredelitvi vzorčnega mesta smo okvirno
središčno točko natančneje določili z GPS napravo (GARMIN GPSMAP 64s) ter jo definirali s
koordinatami X in Y v D48 in D96 koordinatnem sistemu.
Odvzem vzorcev in globine vzorčenja smo določili na podlagi določitve vzorčnega mesta.
Število odvzemnih mest, znotraj vzorčnega mesta, smo razporedili enakomerno, da smo tako
kar najbolje zajeli celotno površino preiskovanega območja (Slika 1).

Slika 1: Shema vzorčenja tal na posameznem vzorčnem mestu.

Enote porušenih vzorcev tal z vzorčnega mesta smo, z uporabo holandske sonde, lopate in
lesene lopatke, odvzeli v skladu s Prilogo 2 (Pravilnik 1), ki določa ustrezno opremo (standard
SIST ISO 10381-2) za izvedbo vzorčenja, globine vzorčenja, sestavljenost vzorcev posameznega
horizonta/sloja, čas vzorčenja, število enot vzorcev iz posameznega horizonta/sloja, količino
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vzorca, način označevanja in prevoz vzorcev tal, predpripravo in pripravo vzorcev v
laboratoriju. Preiskovano globino vzorčenja tal smo določili v skladu s situacijo na samem
vzorčnem mestu, z namenom raziskave ter z zahtevami naročnika za izdelavo posnetka stanja
posameznega vzorčnega mesta.
V okvirni središčni točki posameznega vzorčnega mesta smo izkopali talni profil do globine
matične podlage. Čelo profila smo očistili, nanj prislonili platnen meter ter ga fotografirali. V
naslednjem koraku smo določili talne horizonte s pripadajočimi debelinami. Za vsak določen
horizont posameznega pedološkega profila smo opisali lastnosti tal v Zapisu o vzorčenju tal
(Priloga 1).
Za namene raziskave in izvedbe analiz smo nato iz vrhnjega horizonta, posameznega
pedološkega profila, odvzeli neporušen vzorec tal s Kopeckyjevim cilindrom. Na posameznem
vzorčnem mestu smo iz vseh enakomerno razporejenih odvzemnih mest odvzeli vzorce tal iz
vrhnjega horizonta. Odvzeli smo cca. 8 kg tal za nadaljnje laboratorijske raziskave in arhiv. Tla
iz vrhnjega horizonta smo na terenu razdelili v plastična vedra za kemijske analize ter dve
povoščeni vreči za fizikalne analize in arhiv za lokalno civilno društvo, glede na zahtevano
količino/težo vzorca za nadaljnje raziskave.
Za morebitno izvedbo dodatnih analiz na podlagi morebiti močno preseženih mejnih vrednosti
po Uredbi (Ur. l. RS, št. 68/96) iz rezultatov analiz v vrhnjih horizont tal, smo opravili dodatno
vzorčenje še v drugih horizontih in vzorce shranili v hladilnico Centralnega laboratorija KIS.
Ko smo zaključili z vzorčenjem tal smo pedološki profil ter s sondo izkopane profile za
vzorčenje zasuli in okolico izkopa ustrezno uredili, da smo se čim bolj približali stanju pred
pričetkom terenskega dela na vzorčnem mestu.
Dokumentiranje vzorčnega mesta na terenu smo izvedli z namenom posnetka trenutnega
stanja tal in lokacije vzorčnega mesta ter poteka izvedbe vzorčenja tal. Za vsako vzorčno mesto
smo izpolnili Zapis o vzorčenju tal (Priloga 5, Pravilnik 1) (Priloga 1), kamor smo vpisali in vrisali:
1. splošne podatke o vzorčenju (oznaka vzorčnega mesta, tip tal, matična podlaga,
metoda vzorčenja, oprema, možni viri onesnaženja, vreme, podatki o izvajalcu
vzorčenja,...);
2. skico lokacij vzorčnih mest z opombami ob vzorčenju in
3. podatke za opis tal na vzorčnem mestu (koordinate (D48), nadmorsko višino relief,
naklon, ekspozicijo, stanje površine, morfološke opise talnega profila,...).
Vzorčno mesto, s pripadajočimi odvzemnimi mesti, smo vrisali na situacijsko karto. Dodatni
slikovni in fotografski material smo uporabili za izdelavo poročila, PDF izpisov ter različnih kart
z lokacijami vzorčnih mest v ArcGIS 10.0 programu.

3.3 Ravnanje z vzorci tal
Ravnanje z vzorci tal je bilo v skladu z določili Pravilnika 1. Enote vzorcev tal iz odvzemnih mest
vzorčnega mesta smo nabrali v vedra, jih na PVC podlagi homogenizirali ter iz premešanega
materiala odvzeli zadostno količino enega vzorca tal za izvedbo fizikalnih (pedološki (talni)
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parametri) in kemijskih (anorganski in organski parametri) analiz. Odvzete enote vzorca tal
smo zavarovali pred dnevno svetlobo in jih, od odvzema do predaje izvajalcem kemijskih
analiz, ki so bili prisotni pri vzorčenju ter oddaje v laboratorij izvajalcev fizikalnih analiz tal,
shranili v embalaži, v skladu z zahtevami iz drugega odstavka 11. člena Pravilnika 1.
Vsako vrečko in plastično posodo smo označili s podatki za nadaljnje laboratorijske raziskave
ter arhiv talnih vzorcev. Na embalaži so bili tako vidni podatki o šifri vzorčnega mesta, imenu
horizonta, kraju vzorčenja, datumu vzorčenja, namenu obdelave ter o vzorčevalcu (Tabela 1).
Tabela 1: Seznam oznak na posamezni embalaži z vzorcem tal iz horizontov.

Oznake na embalaži

Primer

šifra vzorčnega mesta

KOS2022001

ime sloja/horizonta

Sloj A

kraj vzorčenja

Gornje polje

datum vzorčenja

17. 2. 2022

namen obdelave

ARHIV

podatki o vzorčevalcu (priimek)

npr. Šinkovec

Vzorce tal za kemijske analize so izvajalci analiz (NLZOH) po odvzemu, v primerni embalaži
(plastične in steklene posode), prepeljali v njihov laboratorij za nadaljnjo izvedbo analiz.
Vzorce tal za izvedbo fizikalnih analiz smo še isti dan, v ustrezni embalaži (povoskana vrečka)
dostavili v hladilnico Centralnega laboratorija KIS. Vzorce tal za arhiv predstavnikov civilnih
društev smo že na terenu v ustrezni embalaži (povoskane vrečke) predali predstavniku civilnih
društev iz občine Kanal ob Soči. Z vsemi tremi prejemniki talnih vzorcev smo podpisali
Sprejemne liste vzorcev tal iz Priloge 4 Pravilnika 1 (Ur. l. RS, št. 66/17 in 4/18) (Priloga 2).

3.4 Laboratorijske analize
Izvedba analiz osnovnih talnih parametrov je slonela na naboru zahtevanih osnovnih talnih
parametrov iz Priloge 3 (Pravilnik 1). V analitiko smo vključili še dodatne parametre, ki nam
pripomorejo k boljši interpretaciji vrste tal, rodovitnosti tal, sposobnosti za zadrževanje vode
ter ne nazadnje izdelavi ocene prehajanja onesnaževal skozi talni profil. Analize osnovnih
talnih parametrov so v Centralnem laboratoriju KIS izvedli v skladu z mednarodnimi ISO
standardi in jih prikazali tabelarično na Poročilih o preskusih (Tabela 2, Priloga 4).
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Tabela 2: Nabor zahtevanih in analiziranih talnih parametrov z enotami podajanja ter metodami
določanja v Centralnem laboratoriju (KIS).
Parameter

Enota

Metoda določanja (CL, KIS)

pesek

%

melj

%

glina

%

teksturni razred

/

Ameriška tekst. klasifikacija-Soil survey laboratory methods
manual, 1992/

organska snov

%

Izračun na podlagi podatka za organski ogljik

organski ogljik

%

ISO 14235:1998 Soil quality - Determination of organic carbon by
sulfochromic oxidation

celokupni dušik

%

ISO 11261:1995 Soil quality - Determination of total nitrogen Modified Kjeldahl method

CN razmerje

/

Izračun CN razmerje/Soil survey laboratory methods manual, 1996/

pH v CaCl2

/

ISO 10390:2005

dostopni fosfor (P2O5)

mg P2O5/100 g

ÖNORM L 1087 - modifikacija: amonlaktatna ekstrakcija

dostopni kalij (K2O)

mg K2O/100 g

ÖNORM L 1087 - modifikacija: amonlaktatna ekstrakcija

izmenljivi kalcij (Ca)

mmol+/100 g

izmenljivi magnezij (Mg)

mmol+/100 g

izmenljivi kalij (K)

mmol+/100 g

izmenljivi natrij (Na)

mmol+/100 g

skupna izmenljiva
kislost

mmol+/100 g

Melichova metoda, modif. Peechu /Soil survey laboratory method
manual, 1992/

vsota bazičnih kationov

mmol+/100 g

Seštevek bazičnih kationov /Soil survey laboratory methods
manual, 1996/

kationska izmenjalna
kapaciteta

mmol+/100 g

Izmenjalna kapaciteta tal/Soil survey laboratory methods manual
1996/

stopnja nasičenosti z
bazami

%

Stopnja nasičenosti z bazami/Soil survey laboratory methods
manual, 1996/

suha snov

g/kg s.s.

SIST ISO 11465:1993 Soil quality - Determination of dry matter and
water content

specifična električna
prevodnost

mS/m

ISO 11265:1994 Soil quality - Determination of the specific
electrical conductivity

volumska gostota tal

g/cm3

ISO 11272:2017 Soil quality - Determination of dry bulk density

trenutna vlažnost

g/100cm3

ISO 11277:2009 Soil quality - Determination of particle size
distribution in mineral soil material - Method by sieving and
sedimentation

NF X31-108 September 2002 Soil quality - Determination of
ammonium acetate extractable Ca++, Mg++, K+ and Na+ cations Agitation method

Interna metoda
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Analize vsebnosti anorganskih ter organskih spojin v talnih vzorcih so opravili v Nacionalnem
laboratoriju za zdravje, okolje in hrano Maribor, kamor smo predali sveže, porušene vzorce
tal, namenjene tovrstnim raziskavam in jih prikazali tabelarično na Poročilih o izvedenih
nalogah (Tabela 3, Priloga 4).
Tabela 3: Nabor zahtevanih in analiziranih anorganskih in organskih onesnaževal z enotami podajanja
ter metodami določanja v NLZOH.
Parameter

Enota

Metoda določanja (CL, KIS)

baker (Cu)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

cink (Zn)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

kadmij (Cd)

mg/kg s.s.

ISO
ISO 17294-2,
17294-2, modif.:2016
modif.:2016

krom (Cr)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

nikelj (Ni)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

svinec (Pb)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

arzen (As)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

kobald (Co)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

mangan (Mn)

mg/kg s.s.

ISO 17294-2, modif.:2016

živo srebro (Hg)

mg/kg s.s.

ISO 12846, modif.:2012

krom (VI) (Cr6+)

mg/kg s.s.

ISO 15192, modif.: 2021

naftalen, antracen, fluoranten,
benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren,
fenantren, benzo(k)fluoranten,
benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-c,d)piren,
PAH (vsota)

mg/kg s.s.

ISO 18287 modif.:2006

Rezultate laboratorijskih analiz anorganskih in organskih onesnaževal smo preučili glede na
zahteve Uredbe (Ur. l. RS 68/96 in 41/04), ki stopnjo onesnaženosti tal opredeljuje s tremi
stopnjami (Tabela 4):
• Mejna imisijska vrednost: je gostota posamezne nevarne snovi v tleh nad imisijsko a
pod opozorilno vrednostjo in predstavlja obremenitev tal, ki zagotavlja življenjske
razmere za rastline in živali in pri katerih se ne poslabšuje kakovost podtalnice ter
rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še
sprejemljivi.
• Opozorilna imisijska vrednost: nad to vrednostjo je gostota posamezne nevarne snovi
v tleh takšna, da je lahko pri določenih vrstah rabe tal večja verjetnost škodljivih
učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
• Kritična imisijska vrednost: tla, v katerih gostota posamezne nevarne snovi presega
kritično imisijsko vrednost, so zaradi možnih škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in
okolje tako onesnažena, da niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani
ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.
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Tabela 4: Nabor merjenih anorganskih in organskih onesnaževal z mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.
l. RS 68/96 in 41/04).
Parameter

Mejna imisijska vrednost
suhih tal

Opozorilna imisijska
vrednost suhih tal

Kritična imisijska
vrednost suhih tal

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

baker (Cu)

≥ 60

≥ 100

≥ 300

cink (Zn)

≥ 200

≥ 300

≥ 720

≥1

≥2

≥ 12

krom (Cr)

≥ 100

≥ 150

≥ 380

nikelj (Ni)

≥ 50

≥ 70

≥ 210

svinec (Pb)

≥ 85

≥ 100

≥ 530

arzen (As)

≥ 20

≥ 30

≥ 55

kobalt (Co)

≥ 20

≥ 50

≥ 240

mangan (Mn)*

/

/

/

živo srebro (Hg)

≥ 0.8

≥2

≥ 10

/

/

≥ 25

≥1

≥ 20

≥ 40

kadmij (Cd)

krom (VI) (Cr6+)**
PAH (vsota)

* Za vsebnost elementa mangan (Mn) v tleh v slovenski zakonodaji nimamo predpisanih mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednosti.
** Za vsebnost element šestvalentni krom (Cr6+) imamo v slovenski zakonodaji predpisano zgolj kritično inisijsko vrednost.

3.5 Uskladitev terenskih in laboratorijskih podatkov
Usklajevanje podatkov, ki smo jih pridobili na samih vzorčnih mestih ter naknadno iz
laboratorijev (Centralni laboratorij Kmetijskega inštituta Slovenije (CL, KIS) ter Nacionalni
laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), je potekalo ločeno za vzorčene sloje in
horizonte.
V Microsoft Excel 2010 program smo prenesli vse podatke s terenskih listov in jih ločeno po
vzorčnih mestih ter slojih in horizontih uredili na izhodiščne podatke, dejanske podatke,
terenske opise vzorčnih mest ter terenske opise morfoloških lastnosti vseh slojev ter
horizontov. Naknadno smo usklajenim terenskim podatkom dodali še, ločeno za sloje in
horizonte, rezultate laboratorijskih analiz osnovnih pedoloških parametrov (CL, KIS) ter
anorganskih in organskih onesnaževal (NLZOH).
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3.6 Izdelava izpisov vzorčnih mest
Za vsako preiskovano vzorčno mesto v okviru raziskave smo v MS Excel 2010 programu, iz
zbranih in urejenih terenskih in laboratorijskih podatkov ter slikovne dokumentacije, izdelali
pregledne izpise za vzorčenje iz horizontov tal. Le-te smo naknadno izvozili in shranili tudi v
PDF obliki.
Izpis posameznega vzorčnega mesta smo razdelili v 10 poglavij z različnimi terenskimi in
laboratorijskimi podatki in strokovnimi komentarji, ki so se nanašali na vrhnje horizonte iz
profilov tal (Tabela 5).
Tabela 5: Vsebina izpisa za vzorčenje tal na posameznem vzorčnem mestu.
Poglavja

Podatki

1. Lastnosti tal, onesnaženje in
tveganja

kratek opis o lastnostih tal, prehajanju onesnažil v tleh ter
tveganju za zdravje ljudi ter onesnaženje okolja

2. Izhodiščni podatki
vzorčnega mesta

lokacija vzorčnega mesta – slika z označeno središčno točko (iz
DOF5:GURS), šifra vzorčnega mesta, kraj in občina, izhodiščne
Gauss – Krügerjeve koordinate, izhodiščna nadmorska višina,
nagib terena izražen v stopinjah (°) in odstotkih (%), smer
pobočja in leto dosedanjih vzorčenj

3. Opis lokacije vzorčnega
mesta

digitalna fotografija lokacije vzorčenja in izkopanega talnega
profila, datum izkopa profila, dejanske D48 koordinate, naklon in
ekspozicija, trenutno vreme, predhodne vremenske razmere,
makrorelief, mikrorelief, lega v mikroreliefu, oblika mikroreliefa,
oblika površine na mikro lokaciji, človekov vpliv, raba tal,
vegetacija, prepustnost za vodo, nasičenost tal z vodo,
dostopnost vode za glavne rastlinske vrste, površinski vodni
tokovi, matična podlaga, oblika humusa, tip tal, površinska
skalovitost, površinska kamnitost, erozija in poplave

4. Terenski opis morfoloških
lastnosti horizontov talnega
profila

meja-razločnost meje, - meja-oblika spodnje meje, vlažnost ob
opisu, struktura-oblika strukturnih agregatov, strukturamaksimalna in povprečna velikost strukturnih agregatov,
struktura-izraženost, konsistenca, tekstura-prstni preizkus, barva
horizonta (iz Munsell Colour Chart), organska snov- vsebnost,
organska snov –razporejenost, korenine – velikost, skelet volumski delež, skelet - maksimalna in povprečna velikost, skelet
– oblika, skelet – preperelost, skelet – izvor in opombe

5. Analitski podatki osnovnih
pedoloških parametrov v
horizontih talnega profila

pesek, melj, glina, teksturni razred, organska snov, organski
ogljik, celokupni dušik, CN razmerje, pH v CaCl2, dostopni fosfor
(P2O5), dostopni kalij (K2O), izmenljivi kalcij (Ca), izmenljivi
magnezij (Mg), izmenljivi kalij (K), izmenljivi natrij (Na), skupna
izmenljiva kislost, vsota bazičnih kationov, kationska izmenjalna
kapaciteta, stopnja nasičenosti z bazami, suha snov, specifična
električna prevodnost, volumska gostota tal, trenutna vlažnost
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6. Grafični prikaz analitskih
podatkov osnovnih pedoloških
parametrov v horizontih
talnega profila

pH (CaCl2), teksturni razred, organska snov (%), kationska
izmenjalna kapaciteta (T) (mmol+/100 g), zasičenost z bazičnimi
kationi (V) (%)

7. Analitski podatki o
vsebnosti anorganskih
onesnaževal v horizontih
talnega profila (mg/kg) s
komentarjem Pričakovani
prehodi anorganskih
onesnaževal v tleh

vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih tal ter opis
njihovih prehodov v tleh; baker, cink, kadmij, krom, nikelj,
svinec, arzen, kobalt, mangan, živo srebro in krom 6+

8. Grafični prikaz analitskih
podatkov o vsebnosti
anorganskih onesnaževal v
horizontih talnega profila
(mg/kg)

prikaz vsebnosti onesnaževal po horizontih talnega profila, z
dodatnimi podatki o geokemičnih ozadjih, naravnih ozadjih ter
mejnih vrednostih

9. Analitski podatki o
vsebnosti organskih
onesnaževal v slojih tal (mg/kg
s.s.) s komentarjem:
Pričakovani prehodi organskih
onesnaževal v tleh

vsebnosti organskih onesnaževal v vrhnjem sloju tal ter opis
njihovih prehodov v tleh; naftalen, antracen, fluoranten,
benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, fenantren,
benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perilen, indeno(1,2,3-c,d)piren,
PAH (vsota)

10. Grafični prikaz analitskih
podatkov o vsebnosti
organskih onesnaževal v slojih
tal (mg/kg s.s.)

prikaz vsebnosti onesnaževal v vrhnjem sloju tal z dodatnim
podatkom o mejnih vrednostih
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4 REZULTATI
4.1 Določitev vzorčnih mest
V februarju 2022 smo v soglasju z naročnikom ter predstavniki civilnih društev iz občine Kanal
ob Soči izbrali 5 vzorčnih mest, kjer smo po skupnem ogledu območij tudi izvedli vzorčenje tal
(Slika 2):
• Deskle - KOS2022001, Gorenje polje – KOS2022002, Krstenice – KOS2022003, Kanal –
KOS2022004 in Morsko – KOS2022005.
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Slika 2: Prikaz lokacij 5 izbranih vzorčnih mest v občini Kanal ob Soči, ki smo jih vzorčili v februarju 2022.

Za izbrana vzorčna mesta smo pridobili podatke o kriterijih izbire iz prostorskih slojev. Podatek
o vrsti rabe tal smo pridobili iz sloja Raba tal (GURS, 2017), o tipu tal iz pedološke karte
1:25.000 (PK25) (MKGP, 2007) in o vrsti matične podlage iz vektorskega sloja Geološke karte
1:100.000 (GeoZS, 2003) (Tabela 6).
Tabela 6: Kriteriji izbire za vzorčna mesta v občini Kanal ob Soči, v letu 2022.
Vzorčna
mesta

Raba tal

Tip tal (PK25)

Matična podlaga

Deskle

ekstenzivni travniški
sadovnjak

evtrična rjava tla

rečni sedimenti (prod,
pesek, konglomerat)

Gorenje polje

travnik

evtrična rjava tla

rečni sedimenti (prod,
pesek, konglomerat)

Krstenice

ekstenzivni travniški
sadovnjak

evtrična rjava tla 50%, rjava
pokarbonatna tla 30%, rendzina 20%

fliš

Kanal

stanovanjsko
območje - zelenica

evtrična rjava tla

rečni sedimenti (prod,
pesek, konglomerat)

Morsko

travnik

evtrična rjava tla

rečni sedimenti (prod,
pesek, konglomerat) in fliš
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4.2 Vzorčenje tal
4.2.1 Vzorčno mesto Deskle – KOS2022001

Slika 3: Karta s središčno točko vzorčnega mesta Deskle (KOS2022001).

17. februarja 2022 smo izvedli vzorčenje na površini ekstenzivnega travniškega sadovnjaka v
Desklah (občina Kanal ob Soči) (Slika 3). V okvirni središčni točki (D48: 101714(GKX),
392559(GKY)) vzorčnega mesta smo izkopali pedološki profil do trdne matične podlage na
globini 18+ cm. Določili in opisali smo dva talna horizonta (A: 0-8 cm in AC: 8-18+ cm), iz katerih
smo odvzeli 2 neporušena vzorca tal s pomočjo Kopecky cilindrov za merjenje volumske
gostote tal. Na podlagi določenih globin talnih horizontov smo iz 12 enakomerno razporejenih
odvzemnih mest na vzorčnem mestu, z uporabo holandske sonde, lopate in lesene lopatke
odvzeli vzorce tal iz zgornjega horizonta za analize ter iz drugega horizonta za arhiv (Slika 4).
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a

b

Slika 4: Vzorčno mesto Deskle (KOS2022001) (a) z izkopanim pedološkim profilom (b).

Na posamezen preiskovan horizont smo odvzeli približno 8 kg vzorca tal, ki smo ga na večji
PVC površini homogenizirali in razporedili v ustrezno označene posode in vrečke za analize in
arhiv (Slika 5). V tleh ni bilo vidnih antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor
materiala, prav tako ni bilo opaziti večjih posebnosti, ki bi nakazovale na potencialno
onesnaženje tal z nevarnimi snovmi. Tla vzorčnega mesta so bila prekrita z gosto travno rušo.

a

b

Slika 5: Prikaz homogenizacije vzorcev tal (a) in za analize zbrani vzorci tal na vzorčnem mestu Deskle
(KOS2022001).
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4.2.2 Vzorčno mesto Gorenje polje – KOS2022002

Slika 6: Karta s središčno točko vzorčnega mesta Gorenje polje (KOS2022002).

17. februarja 2022 smo izvedli vzorčenje na travniku v Gorenjem polju (občina Kanal ob Soči)
(Slika 6). V okvirni središčni točki (D48: 102928(GKX), 393832(GKY)) vzorčnega mesta smo
izkopali pedološki profil do trdne matične podlage na globini 20+ cm. Določili in opisali smo tri
talne horizonte (A1: 0-6 cm in A2: 6-20 cm in B(C): 20+ cm) in iz zgornjih dveh odvzeli 2
neporušena vzorca tal s pomočjo Kopecky cilindrov za merjenje volumske gostote tal. Na
podlagi določenih globin talnih horizontov smo iz 12 enakomerno razporejenih odvzemnih
mest na vzorčnem mestu, z uporabo holandske sonde, lopate in lesene lopatke odvzeli vzorce
tal iz zgornjega horizonta za analize ter iz drugega horizonta za arhiv (Slika 7).
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a

b

Slika 7: Vzorčno mesto Gorenje polje (KOS2022002) (a) z izkopanim pedološkim profilom (b).

Na posamezen horizont smo odvzeli približno 8 kg vzorca tal, ki smo ga na večji PVC površini
homogenizirali in razporedili v ustrezno označene posode in vrečke za analize in arhiv (Slika
8). V tleh ni bilo vidnih antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor materiala, prav
tako ni bilo opaziti večjih posebnosti, ki bi nakazovale na potencialno onesnaženje tal z
nevarnimi snovmi. Tla vzorčnega mesta so bila prekrita z gosto travno rušo.

a

b

Slika 8: Prikaz homogenizacije vzorcev tal (a) in za analize zbrani vzorci tal na vzorčnem mestu Gorenje
polje (KOS2022002).
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4.2.3 Vzorčno mesto Krstenice – KOS2022003

Slika 9: Karta s središčno točko vzorčnega mesta Krstenice (KOS2022003).

17. februarja 2022 smo izvedli vzorčenje na površini ekstenzivnega travniškega sadovnjaka v
Krstenicah (občina Kanal ob Soči) (Slika 9). V okvirni središčni točki (D48: 103952(GKX),
394143(GKY)) vzorčnega mesta smo izkopali pedološki profil do trdne matične podlage na
globini 25+ cm. Določili in opisali smo dva talna horizonta (A: 0-9 cm in AB: 9-25 cm), iz katerih
smo odvzeli 2 neporušena vzorca tal s pomočjo Kopecky cilindrov za merjenje volumske
gostote tal. Na podlagi določenih globin talnih horizontov smo iz 12 enakomerno razporejenih
odvzemnih mest na vzorčnem mestu, z uporabo holandske sonde, lopate in lesene lopatke
odvzeli vzorce tal iz zgornjega horizonta za analize ter iz drugega horizonta za arhiv (Slika 10).
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a

b

Slika 10: Vzorčno mesto Krstenice (KOS2022003) (a) z izkopanim pedološkim profilom (b).

Na posamezen horizont smo odvzeli približno 8 kg vzorca tal, ki smo ga na večji PVC površini
homogenizirali in razporedili v ustrezno označene posode in vrečke za analize in arhiv (Slika
11). V tleh ni bilo vidnih antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor materiala, prav
tako ni bilo opaziti večjih posebnosti, ki bi nakazovale na potencialno onesnaženje tal z
nevarnimi snovmi. Tla vzorčnega mesta so bila prekrita z gosto travno rušo.

a

b

Slika 11: Prikaz homogenizacije vzorcev tal (a) in za analize zbrani vzorci tal na vzorčnem mestu
Krstenice (KOS2022003).
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4.2.4 Vzorčno mesto Kanal – KOS2022004

Slika 12: Karta s središčno točko vzorčnega mesta Kanal (KOS2022004).

17. februarja 2022 smo izvedli vzorčenje na površini zelenice z igrali ob večstanovanjskem
objektu v Kanalu (občina Kanal ob Soči) (Slika 12). V okvirni središčni točki (D48: 105807(GKX),
394904(GKY)) vzorčnega mesta smo izkopali pedološki profil do trdne matične podlage na
globini 20+ cm. Določili in opisali smo dva talna horizonta (A: 0-8 cm in AC: 8-20+ cm), iz katerih
smo odvzeli 2 neporušena vzorca tal s pomočjo Kopecky cilindrov za merjenje volumske
gostote tal. Na podlagi določenih globin talnih horizontov smo iz 12 enakomerno razporejenih
odvzemnih mest na vzorčnem mestu, z uporabo holandske sonde, lopate in lesene lopatke
odvzeli vzorce tal iz zgornjega horizonta za analize ter iz drugega horizonta za arhiv (Slika 13).
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a

b

Slika 13: Vzorčno mesto Kanal (KOS2022004) (a) z izkopanim pedološkim profilom (b).

Na posamezen horizont smo odvzeli približno 8 kg vzorca tal, ki smo ga na večji PVC površini
homogenizirali in razporedili v ustrezno označene posode in vrečke za analize in arhiv (Slika
14). V drugem horizontu AC smo našli nekaj ostankov opek, ki so nakazovale alohton izvor
materiala in vpliv človeka pri vzpostavitvi površine. Opaziti ni bilo večjih posebnosti, ki bi
nakazovale na potencialno onesnaženje tal z nevarnimi snovmi. Tla vzorčnega mesta so bila
prekrita s srednje gosto travno rušo in so bila mestoma gola.

a

b

Slika 14: Prikaz homogenizacije vzorcev tal (a) in za analize zbrani vzorci tal na vzorčnem mestu Kanal
(KOS2022004).
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4.2.5 Vzorčno mesto Morsko – KOS2022005

Slika 15: Karta s središčno točko vzorčnega mesta Morsko (KOS2022005).

17. februarja 2022 smo izvedli vzorčenje na travnati površini v bližini gozda v kraju Morsko
(občina Kanal ob Soči) (Slika 15). V okvirni središčni točki (D48: 103826(GKX), 394581(GKY))
vzorčnega mesta smo izkopali pedološki profil do trdne matične podlage na globini 17+ cm.
Določili in opisali smo dva talna horizonta (A1: 0-8 cm in A2: 8-17+ cm), iz katerih smo odvzeli
2 neporušena vzorca tal s pomočjo Kopecky cilindrov za merjenje volumske gostote tal. Na
podlagi določenih globin talnih horizontov smo iz 12 enakomerno razporejenih odvzemnih
mest na vzorčnem mestu, z uporabo holandske sonde, lopate in lesene lopatke odvzeli vzorce
tal iz zgornjega horizonta za analize ter iz drugega horizonta za arhiv (Slika 16).

21

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, E: cto@kis.si

a

b

Slika 16: Vzorčno mesto Morsko (KOS2022005) (a) z izkopanim pedološkim profilom (b).

Na posamezen horizont smo odvzeli približno 8 kg vzorca tal, ki smo ga na večji PVC površini
homogenizirali in razporedili v ustrezno označene posode in vrečke za analize in arhiv (Slika
17). V drugem horizontu AC smo našli nekaj ostankov opek, ki so nakazovale alohton izvor
materiala in vpliv človeka pri vzpostavitvi površine. Opaziti ni bilo večjih posebnosti, ki bi
nakazovale na potencialno onesnaženje tal z nevarnimi snovmi. Tla vzorčnega mesta so bila
prekrita s srednje gosto travno rušo in so bila mestoma gola.

a

b

Slika 17: Prikaz homogenizacije vzorcev tal (a) in za analize zbrani vzorci tal na vzorčnem mestu Morsko
(KOS2022005).

22

Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire
Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, E: cto@kis.si

4.3 Kemijske analize vzorcev tal
Laboratorijske analize vzorcev tal z namenom določitve vsebnosti anorganskih in organskih
onesnaževal so bile opravljene v suhi snovi, v laboratoriju NLZOH. Rezultati laboratorijskih
analiz so pokazali, da glede na Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96), vsebnosti določenih anorganskih
in organskih onesnaževal presegajo mejne in opozorilne imisijske vrednosti (Tabela 7, Priloga
4):
Tabela 7: Vrednosti anorganskih in organskih onesnaževal v preiskovanih vzorcih glede na mejne
vrednosti po Uredbi (Ur. l. RS, št. 68/96).

Deskle
KOS2022001

Gor. polje
KOS2022002

Krstenice
KOS2022003

Kanal
KOS2022004

Morsko
KOS2022005

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

mg/kg s.s.

baker (Cu)

42

49

32

37

79

cink (Zn)

86

96

58

74

120

0,74

1

0,43

0,44

0,74

krom (Cr)

64

74

50

73

120

nikelj (Ni)

42

58

37

57

100

svinec (Pb)

34

31

21

24

36

arzen (As)

8

8,8

5,5

6,5

27

kobalt (Co)

9,7

13

9,3

14

29

mangan (Mn)

940

1700

920

1200

1600

živo srebro (Hg)

1,1

0,57

0,25

0,47

0,51

krom (VI) (Cr6+)

< 4.0

< 4.0

< 4.0

< 4.0

< 4.0

PAH (vsota)

0,19

4

0,51

0,3

0,31

Parameter

kadmij (Cd)

mejna vrednost

opozorilna vrednost

kritična vrednost

Rezultati so pokazali, da so vsebnosti posameznih anorganskih in organskih parametrov iz vseh
petih vzorčnih mest med seboj primerljive.
V skladu z Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96) vsebnosti cinka, svinca in arzena na vseh vzorčnih
mestih ne presegajo zakonodajne mejne vrednosti in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje
človeka ali okolje.
V skladu z Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96) presežene mejne imisijske vrednosti za:
• baker (Cu) (vzorčno mesto Morsko),
• kadmij (Cd) (vzorčno mesto Gorenje polje),
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•
•
•
•
•

krom (Cr) (vzorčno mesto Morsko),
nikelj (Ni) (vzorčni mesti Gorenje polje in Kanal),
kobalt (Co) (vzorčno mesto Morsko),
živo srebro (Hg) (vzorčno mesto Deskle) in
policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota) (PAH) (vzorčno mesto Gorenje polje)

pomenijo takšno obremenitev za tla, da še zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali
in ne poslabšujejo kakovosti podtalnice ter rodovitnosti tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi
na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi.
V skladu z Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96) presežena opozorilna imisijska vrednost za:
• nikelj (vzorčno mesto Morsko)
pomeni pri določenih vrstah rabe tal (npr. vrtiček, otroško igrišče,...) verjetnost škodljivih
učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje.
Za element mangan v slovenski zakonodaji nimamo predpisanih mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednosti. Za izmerjene koncentracije mangana tako ne moremo podati
obremenitve za okolje, oziroma kakšno potencialno nevarnost predstavljajo za zdravje človeka
ali okolje. Lahko pa jih primerjamo s podatki najdenimi v strokovni literaturi, ki kažejo, da v
svetovnem merilu tla vsebujejo od 20 do 10000 mg/kg mangana, v povprečju pa od 300 do
1500 mg/kg mangana. V površinskih vzorcih iz Raziskave onesnaženja tal v Sloveniji, ki so jih
na območju Slovenije zbirali v letih 1989 – 2007, so določili vrednosti od 30 do 2600 mg/kg
mangana (mediana: 860 mg/kg) (Zupan in sod., 2008). V raziskavi geokemičnih ozadij
elementov v zgornji plasti tal Slovenije, ki so jo vodili na Geološkem zavod Slovenije, so določili
mediano vsebnosti mangana v tleh 790 mg/kg (Gosar in sod., 2019). Izmerjene vrednosti
mangana, ki so višje od geokemičnega (naravnega) ozadja določenega za Slovenijo, tako zelo
verjetno nakazujejo na antropogeni izvor elementa.
V skladu z Uredbo (Ur. l. RS, št. 68/96) vsebnosti šestvalentnega kroma v tleh ne presegajo
zakonodajne kritične imisijske vrednosti, ki je edina navedena mejna vrednost v omenjeni
Uredbi. V strokovni literaturi obstaja zelo malo podatkov o koncentracijah šestvalentnega
kroma v tleh (npr. 25900 mg/kg: na območju obrata za kromiranje United Chrome Products
Site v Corvallisu v Oregonu (Krishnamurthy in Wilkems, 1994)). S tega vidika je za naše
rezultate vsebnosti šestvalentnega kroma težko podati jasno oceno obremenitve za okolje in
kakšna je potencialna nevarnost za zdravje ljudi in okolje. So pa izmerjene vrednosti
šestvalentnega kroma na vseh petih lokacijah precej nižje od določene kritične mejne
vrednosti in tako nakazujejo, da so učinki vrednosti na zdravje človeka ali okolje sprejemljivi,
oziroma da je pri določenih rabah tal potrebna večja pazljivost (npr. vrtički, otroška igrišča,...).
Z gotovostjo lahko trdimo, da šestvalentni krom v tleh na območju občine Kanal ob Soči ni
naravnega izvor, saj ga kot takega dobim v redkem mineralu krokoitu (PbCrO4.) (Zayed in Terry,
2003).
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4.4 Geokemično (naravno) ozadje elementov v tleh
Kemični elementi (prvine) so v okolju, torej tudi v tleh, naravno prisotni. Njihove povišane
vsebnosti v okolju so lahko posledica naravnih danosti (pojavljanje mineralizacij oziroma
orudenj in kamnin z naravno visokimi vsebnostmi nekaterih elementov, kot so na primer
serpentinit, črni skrilavi glinavci, itd.), ali pa jih povzročijo človekove dejavnosti (rudarstvo,
metalurgija, industrija, promet, kmetijstvo, itd.). Odvisno od obstojnosti zvrsti, v katerih
kemični elementi nastopajo, lahko njihove povišane vsebnosti predstavljajo okoljska tveganja
zaradi biodostopnosti škodljivih elementov (Gosar in sod., 2019).
Antropogena kemična kontaminacija je eden najbolj očitnih znakov človekovega vpliva na
okolje. Dolgoletno delovanje različnih industrij, prometa in drugih človekovih dejavnosti so
povzročili povišanje vsebnosti nekaterih elementov v površinskih materialih (tla, sedimenti,
itd.) in spremembe naravnega kroženja elementov (Gałuszka et al., 2014). Metode, ki jih
geokemiki uporabljajo za oceno obsega antropogenega vpliva na okolje, vključujejo
opredelitev ravni geokemičnega ozadja in mej naravne variacije, izračune obogatitvenih
razmerij, geoakumulacijskih indeksov in indeksov onesnaženja. Še posebej pomembna je
uporaba geokemičnih ravni ozadja za ločitev naravnega in antropogenega deleža onesnaženja
(Gosar in sod., 2019).
V Sloveniji so bile v preteklosti opravljene raziskave določanja koncentracij anorganskih snovi
v tleh, ki niso bile pod vplivom antropogenih dejavnikov in so med avtorji različne, a hkrati tudi
podobne. Ozadja njihovega izvora so v literaturi poimenovana kot geokemično ozadje,
naravno ozadje ali naravni izvor.
Najnovejša raziskava v Sloveniji, na področju določanja geokemičnih ozadij kemičnih
elementov v tleh, je bila izvedena na Geološkem zavodu Slovenije (2019), kjer so na podlagi
kemičnih analiz 817 vzorcev zgornje plasti tal (0–10 cm), odvzetih v mreži 5 × 5 km na območju
celotne Slovenije, izračunali mediane (geokemično ozadje) in zgornje meje naravne
variabilnosti po več metodah za celotno Slovenijo in za 8 manjših prostorskih enot, ki so jih
določili glede na geološko zgradbo, kamninsko sestavo, relief, podnebje in rastlinstvo.
Vrednosti teh ocenjenih geokemičnih ozadij preiskovanih elementov s faktorji preseganja
naših meritev na območju občine Kanal ob Soči v tleh Slovenije podajamo v Tabela 8 ter v
Priloga 3.
V okviru projekta Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (ROTS) (Zupan in sod, 2008), ki so ga
izvajali na Biotehniški fakulteti v Ljubljani v letih od 1999-2007, je bila izdelana metodologija
sistematičnega dolgoročnega spremljanja stanja onesnaženosti tal v Sloveniji. V njem so se
izvajale meritve onesnaženosti zgornjih slojev tal (0 – 5 cm, 5 -20 cm in 0 – 20 cm), oziroma
posnetek stanja, na lokacijah koordinatne mreže z resolucijo 2 km do nadmorske višine 600 m
in z resolucijo 4 km za nadmorsko višino nad 600 m. Na podlagi izračunanih median
koncentracij preiskovanih elementov v tleh v okviru raziskave ROTS ter primerjav z izračuni
median koncentracij, ki sta jih ugotovila Pirc in Šajn v geokemičnih raziskavah, na osnovi
analize več kot 100 vzorcev zgornjega sloja tal iz celotne Slovenije (Pirc&Šajn, 1997), so avtorji
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raziskave ROTS ocenili povprečne koncentracije anorganskih elementov v tleh, na katere ni
vplivala človekova dejavnost (metalurgija, industrija, kmetijstvo,...) in jih smatrajo za
koncentracije njihovega naravnega ozadja oziroma izvora. Vrednosti teh ocenjenih naravnih
ozadij preiskovanih elementov s faktorji preseganja naših meritev na območju občine Kanal
ob Soči v tleh Slovenije podajamo v Tabela 9 ter v Priloga 3.
Tabela 8: Vrednosti anorganskih onesnaževal v preiskovanih vzorcih z večkratniki presežkov vrednosti
geokemičnih ozadij v tleh Slovenije (Gosar in sod., 2019).

Tabela 9: Vrednosti anorganskih onesnaževal v preiskovanih vzorcih z večkratniki presežkov vrednosti
naravnih ozadij v tleh Slovenije (Zupan in sod., 2008).
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Na preiskovanih vzorčnih mestih v občini Kanal ob Soči anorganski parametri presegajo
geokemična, oziroma naravna ozadja elementov v tleh Slovenije:
• baker (Cu) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Krstenice, Kanal in Morsko),
• cink (Zn) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Kanal in Morsko),
• kadmij (Cd) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje in Morsko),
• krom (Cr) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Krstenice, Kanal in Morsko),
• nikelj (Ni) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Krstenice, Kanal in Morsko),
• svinec (Pb) (vzorčni mesti Deskle in Morsko),
• arzen (As) (vzorčno mesto Morsko),
• kobalt (Co) (vzorčni mesti Kanal in Morsko),
• mangan (Mn) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Krstenice, Kanal in Morsko) in
• živo srebro (Hg) (vzorčna mesta Deskle, Gorenje polje, Krstenice, Kanal in Morsko).
Točnih izvorov osmih parametrov (baker, kadmij, krom, nikelj, kobalt, mangan, živo srebro
in policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)), ki so v okviru naše raziskave na območju občine
Kanala ob Soči najbolj presegali mejne vrednosti po Uredbi (Ur. l. RS, št. 68/96) ter geokemična
(naravna) ozadja elementov v tleh Slovenije (Gosar in sod., 2019 in Zupan in sod., 2008), ne
bo lahko najti.
Anorganske snovi v tleh, med katerimi je večina kovin oziroma težkih kovin, se v tleh pojavljajo
kot posledica naravnih procesov, predvsem je to preperevanje kamninske osnove, ter zaradi
človekovih aktivnosti, kot so rudarjenje in taljenje rude, industrija, promet, kmetijstvo,
odlaganje odpadkov, itd. (Zupan in sod, 2008):
• Baker v tleh lahko izvira iz železarn in jeklarn, metalurške industrije, sredstev za zaščito
lesa ter kmetijstva z uporabo fitofarmacevtskih sredstev na osnovi bakra. Prav tako
tudi organska gnojila lahko vsebujejo večje količine bakra. V neonesnaženih tleh so
povprečne koncentracije bakra med 5 in 30 mg/kg; dosegajo lahko tudi do 100 mg/kg.
Zasledimo tudi vsebnosti preko 300 mg/kg, kjer je zajeta tudi kmetijska raba tal.
• Kadmij v tleh lahko izvira iz rudniške in topilniške dejavnosti, kovinske industrije,
industrije plastike in mikroelektronike, izgorevanja fosilnih goriv, mineralnih gnojil in
odlaganja odpadkov. Kadmij je v neonesnaženih tleh v zelo majhnih koncentracijah,
povprečno do 0,35 mg/kg, največkrat avtorji navajajo območje med 0,01 in 7 mg/kg.
• Krom v tleh je lahko posledica delovanja železarn, jeklarn, rafinerij, metalurgije,
industrije plastike, zaščite lesa in odlaganja blat čistilnih naprav. Visoke koncentracije
v tleh so lahko posledica naravnih procesov preperevanja kamninske osnove. Taka
kamnina v Sloveniji je fliš, ki ga najdemo na Koprskem in Goriškem. V svetovnem merilu
tla vsebujejo od 5 do 1000 mg/kg kroma, povprečno med 28 in 100 mg/kg.
• Nikelj v tleh je lahko posledica delovanja železarn in jeklarn, rafinerij, metalurgije in
odlaganja blat čistilnih naprav. Pogosto so visoke koncentracije v tleh posledica
naravnih procesov preperevanja nekaterih magmatskih in metamorfnih kamnin, ki jih
sicer v Sloveniji ni veliko, sorazmerno bogati z nikljem pri nas pa so flišni skladi. V
svetovnem merilu tla vsebujejo od 5 do 1000 mg/kg niklja; povprečno od 20 do 100
mg/kg.
• Kobalt v tleh je predvsem posledica industrije plastičnih mas. Višje vrednosti v tleh so
lahko tudi posledica nekoliko višjega geokemičnega ozadja. Po literaturnih podatkih je
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•

•

v neonesnaženih tleh območje povprečnih koncentracij od 2 do 8 mg/kg kobalta,
vrednosti pa lahko dosegajo tudi do 70 mg/kg.
Mangan v tleh je predvsem geogeni element (naravni izvor). Antropogeni izvori
mangana so metalurgija, blata čistilnih naprav in kmetijstvo (mineralna in organska
gnojila ter fitofarmacevtska sredstva). V svetovnem merilu tla vsebujejo od 20 do
10000 mg/kg mangana, v povprečju 300 do 1500 mg/kg.
Živo srebro v tleh je lahko posledica rudarjenja, taljenja rude, industrije plastike,
sežigalnic in blata čistilnih naprav. V preteklosti so živo srebro vsebovala tudi nekatera
fitofarmacevtska sredstva. V svetovnem merilu je živega srebra v neonesnaženih tleh
od 0,02 do 1,1 mg/kg; povprečno od 0,03 do 0,07 mg/kg

Večina organskih nevarnih snovi, ki se jih analizira, so umetno sintetizirane, kar pomeni, da jih
v naravi ne najdemo in vsaka detekcija take snovi v tleh, četudi je njena koncentracija pod
mejo določljivosti, že pomeni uporabo te snovi v okolju.
• Policiklični aromatski ogljikovodiki se tvorijo pri nepopolnem zgorevanju naravne
vegetacije, fosilnih goriv in drugih organskih snovi. Onesnaženje tal poteka preko
zraka, razen v primerih direktnega onesnaženja z odpadki, mulji iz čistilnih naprav in
podobnim. V industrijskih in gosto naseljenih območjih je zrak onesnažen predvsem
zaradi uporabe fosilnih goriv in prometa.
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4 VREDNOTENJE TAL IN TALNIH PARAMETROV
Vseh pet preiskovanih vzorčnih mest v okviru naše raziskave stanja tal v občini Kanal ob Soči
je med sabo primerljivih, tako po rabi tal (travniki, travniški ekstenzivni sadovnjaki), kot po
tipu tal (evtrična rjava tla) in matični podlagi, na kateri so tla nastajala (rečni sedimenti (prod,
pesek, konglomerat) in fliš). Le na enem vzorčnem mestu (Kanal - KOS2022004) smo v tleh
našli ostanke opek, ki so nakazovali na vpliv človeka pri vzpostavitvi površine. Na nobenem
vzorčnem mestu v tleh ni bilo opaziti znakov onesnaženja.
Tla vzorčnih mest so srednje do zelo dobro zatravljena in v funkciji travnikov in ekstenzivnih
travniških sadovnjakov, kjer večkrat letno poteka košnja. Na površinah se z izjemo enega
vzorčnega mesta (Kanal – KOS2022004) redko zadržujejo/sprehajajo ljudje.
Na podlagi laboratorijskih analiz smo ugotovili, da so tla vzorčnih mest teksturno meljastoilovnata, kar nakazuje na srednje veliko prepustnost tal, oziroma srednje visoko sposobnost
tal za zadrževanje vode in hranil. Ostali analizirani parametri tal (pH (7,1 – 7,3), organska snov
(6,8 – 8,7 %), kationska izmenjalna kapaciteta (40,13 – 51,46 mmol+/100g) in zasičenost z
bazičnimi kationi (89,42 – 92,59 %)), ki vplivajo na prehajanje anorganskih in organskih
onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, pa imajo vrednosti, ki nakazujejo srednje do
zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem povezano manjše sproščanje le-teh v
okolje.
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5 UGOTOVITVE IN UKREPI
Analizni rezultati anorganskih in organskih onesnaževal v tleh so pokazali, da so rezultati iz
petih vzorčnih mest med seboj primerljivi.
Po Uredbi (Ur. l. RS, št. 68/96) vsebnosti cinka, svinca in arzena na vseh vzorčnih mestih ne
presegajo zakonodajnih mejnih vrednosti in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje človeka ali
okolje. Zakonodajne mejne imisijske vrednosti so bile presežene za baker, kadmij, krom, nikelj,
kobalt, živo srebro in policiklične aromatske ogljikovodike (vsota) (PAH) in pomenijo takšno
obremenitev za tla, da še zagotavljajo življenjske razmere za rastline in živali in ne poslabšujejo
kakovost podtalnice ter rodovitnost tal. Pri tej vrednosti so učinki ali vplivi na zdravje človeka
ali okolje še sprejemljivi. Zakonodajna opozorilna vrednost je bila presežena za element nikelj,
kar pri določenih vrstah rabe tal nakazuje na verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje
človeka ali okolje. Za element mangan v slovenski zakonodaji nimamo predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti in lahko vrednosti, ki presegajo geokemična
(naravna) ozadja primerjamo in interpretiramo le z drugimi dostopnimi podatki v strokovni
literaturi. Vsebnosti šestvalentnega kroma v tleh so nižje in ne presegajo zakonodajne kritične
imisijske vrednosti, ki je edina navedena mejna vrednost v omenjeni Uredbi.
Največ elementov s preseženimi zakonodajnimi mejnimi in opozorilnimi vrednostmi smo
izmerili na vzorčnih mestih Gorenje polje - KOS2022002 (kadmij, nikelj, PAH) in Morsko KOS2022005 (baker, krom, nikelj in kobalt). Po en element je presegal zakonodajne mejne
vrednosti na dveh vzorčnih mestih Deskle - KOS2022001 (živo srebro) in Kanal - KOS2022004
(nikelj). Na vzorčnem mestu Krstenice - KOS2022003 noben element ni presegal mejnih
opozorilnih vrednosti.
Izmerjene vrednosti elementov niso zelo visoke, a še vedno nekatere izmed njih presegajo
vrednosti geokemičnih (naravnih) ozadij in tako nakazujejo na njihov antropogeni izvor.
Industrijska dejavnost v okolici bi bila lahko vzrok za povečane vrednosti vseh preseženih
elementov. Kmetijska dejavnost bi lahko vplivala na povišane vsebnosti bakra, kadmija,
mangana in živega srebra. Višje koncentracije kroma, niklja in mangana v tleh pa so lahko tudi
posledica geogenih procesov v tleh, kot je na primer preperevanje matične podlage (fliš).
Tla vzorčnih mest so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na
sposobnost vezave anorganskih in organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni
pričakovati izpiranja ugotovljenih neznatnih/nizkih količin onesnaževal v podzemne vode.
Na gosti travni ruši vzorčnih mest lahko predvidevamo, da je prehod onesnaževal v človeka
otežen, saj ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno
erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev.
Glede na rezultate vsebnosti anorganskih in organskih parametrov v tleh vzorčnih mest so
smiselni ukrepi na vseh preiskovanih vzorčnih mestih vzdrževanje travnate površine tal, na
vzorčnem mestu Kanal - KOS2022004, kjer je površina mestoma gola, pa tudi zatravljanje, s
čimer bi se dodatno preprečevalo vetrno prenašanje morebiti kontaminiranih delcev.
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5 PRILOGE
Priloga 1: Terenski zapisi o vzorčenju tal.
Priloga 2: Sprejemni listi vzorcev tal.
Priloga 3: PDF izpisi.
Priloga 4: Laboratorijski izvidi.
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HORIZONTI TAL VZORČNEGA MESTA

1. Lastnosti tal, onesnaženje in tveganja
Lokacija vzorčnega mesta:

podlaga: DOF5, GURS

Interpretacija lastnosti tal
Plitva tla (0-18 cm) vzorčnega mesta KOS2022001 tvorita dva horizonta (A in AC). Delež
skeleta v tleh se z globino močno poveča (1% - A, 80% - AC). V tleh ni prisotnih
antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor materiala. Preiskovani horizont A
ima meljasto-ilovnato teksturo in je zmerno prepusten za vodo. Preostali talni
parametri, ki vplivajo na zadrževanje snovi v preiskovanem horizontu A, so primerni.
Tla so dobro zatravljena in v funkciji travnika/sadovnjaka.

Ocena tveganj za človeka glede na možnost in način vnosa onesnaževala v telo
človeka
Tveganjeje minimalno zaradi specifik rabe tal, ki je v funkciji ekstenzivnega
sadovnjaka/travnika in na katerem se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje ali igrajo
otroci.
Oralni vnos - zaužitje tal: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Vnos preko rastlinskih pridelkov/hrane: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vdihavanje prašnih delcev: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Preko kožnega kontakta: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.

Fotografija lokacije:

1_Lokacija_KOS2022001.jpg

Ocena prehajanja onesnaževal v okolje
Spiranje onesnaževal v podzemne vode: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vodna erozija in vnos onesnaževala v površinske vodotoke: Tveganje je minimalno.
Smiselni /predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vetrna erozija in raznos onesnaženih prašnih delcev v širše okolje: Tveganje je
minimalno. Smiselni /predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.

2. Izhodiščni podatki vzorčnega mesta
Nadmorska višina (m):
Nagib terena (° in %):
Smer pobočja:
Leto dosedanjih vzorčenj:
Koordinate D48:
Koordinate D96/TM:

88
5,5 oz. 9,7
JV-SZ
2004 (ROTS, BF), 2016 (Vrtec Deskle, KIS)
X:
101715
Y:
392568
X:
102203
Y:
392196

Foto lokacije: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

3. Opis lokacije vzorčnega mesta

17.02.2022

Fotografija profila:

Datum izkopa:
17.02.2022
Fotografija lokacije:
1_Lokacija_KOS2022001.jpg
Fotografija profila:
2_Profil_KOS2022001.jpg
Trenutno vreme:
oblačno
Predhodne vrem. razmere:
oblačno
Makrorelief:
dolina
Mikrorelief:
terasa
Lega v mikroreliefu:
dno pobočja
Oblika mikroreliefa:
rahlo valovito
Oblik
raven, raven
a
Človekov vpliv: DA
Raba tal:
kmetijsko območje
Vegetacija:
travnik
Prepustnost za vodo:
zmerna
Nasičenost tal z vodo:
ni nasičeno
Dostopnost vode za glavne rastl. vrste:
visoka dostopnost
Površinski vodni tokovi:
niso prisotni
Matična podlaga:
rečni sedimenti (prod,
Oblika humusa:
sprstenina
Tip tal:
evtrična rjava tla
Površinska skalovitost:
neskalovito
Površinska kamnitost:
nekamnito
Erozija:
nedoločljivo
Poplave:
ni poplav

2_Profil_KOS2022001.jpg

Koordinate D48:
X:
101714
Y:
392559
Koordinate D96/TM:
X:
102202
Y:
392187

Fotografija profila: Sebastijan Lamut
17.02.2022
Datum zajema fotografije:

Opombe:
Stran 1
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HORIZONTI TAL VZORČNEGA MESTA

4. Terenski opis morfoloških lastnosti horizontov talnega profila
Horizont 1

220217-KOS2022001-A
Oznaka vzorca:
220217-KOS2022001-A
Razločnost meje:
jasen
Oblika spodnje meje:
vodoraven
Vlažnost ob popisu:
vlažen
Oblika strukturnih agregatov:
oreškasta
Maks. in povp. velikost strukt. agreg.:
srednje velika (2-5 mm)
Strukturna izraženost:
dobro
Konzistenca:
drobljiv, gost
Tekstura - prstni preizkus:
GI

A
0-8 cm

Opombe:
Kjer parametra ni bilo
Barva horizonta:
7,5YR3/2
mogoče
določati je
Vsebnost organske snovi:
humozen
podatek "-"
Organska snov-razporejenost:
100 %
Velikost korenin:
drobne (1-2 mm)
Vol. delež skeleta:
1%
Maks.in povp. velikost skeleta:
zelo majhen (0,2-0,6 cm)
Oblika skleleta:
zaobljen
Preperelost skeleta: DA
Izvor skeleta:
matična podlaga

5. Analitski podatki osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila*
Globina

Horizont

A

Horizont

cm
0-8 cm

22-323

Globina

Lab. št.

cm
0-8 cm

A

Lab. št.

pH

Tekstura

CaCl2

pesek

melj

glina

7,2

%
29,1

%
51,1

%
19,8

Bazični kationi
Ca2+

Mg2+

31,62

4,88

K+

Na+

tekst.
razred

MI

0,31

Organski
ogljik

Organska
snov

Al ekstr.

N

C

OS

mg/100g

%
0,42

%
4,58

%
7,90

Suha snov

6,6

19,0

H

S

T

V

Skupna izmenljiva
kislost

Vsota bazičnih
kationov

Kationska izm.
kapaciteta

Delež bazičnih
kationov

mmol+/100 g tal
22-323

K2O Skupni dušik

P2O5

mmol+/100 g tal
36,88
40,13

3,25

0,07

%
91,90

g/kg
981

C/N

razmerje
10,90

Trenutna
vlažnost

g/100cm 3
45,20

Specifična el. Volumska
prevodnost gostota tal

mS/m
14,60

g/cm 3
1,02

Centralni Laboratorij-Agrokemijski laboratorij, Kme jski inš tut Slovenije

*Analitski laboratorij:

6. Grafični prikaz analitskih podatkov osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila
pH (v CaCl2)
< 4,5 (močno kisla)
4,5 - 5,5 (kisla)
5,5 - 6,7 (zmerno kisla)
6,7 - 7,2 (nevtralna)
> 7,2 (alkalna/bazična)

7,2

Horizont A (0-8 cm)
Stopnje pH*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

* vir: Mihelič, R. in sod.: Smernice za strokovno
utemeljeno gnojenje. Ljubljana, 2010.

Teksturni razred
lahka tla
P

srednje težka tla

IP

PI

I

Horizont A (0-8 cm)

MI

M

težka tla
PGI

GI

MGI

PG

MG

G

X

Organska snov (%)
Horizont A (0-8 cm)

0-1: mineralna tla
1-2: malo humozna tla
2-4: srednje humozna tla
4-8: dobro humozna tla
8-15: zelo dobro humozna tla
15-35: ekstremno hum. tla
> 35: organska tla

7,90

Razredi org. snovi*
0

5

10

15

20

25

30

35

Kationska izmenjalna kapaciteta (T) (mmol+ / 100 g)
40,1

Horizont A (0-8 cm)
Stopnja T
0

20

40

60

Stran 2

80

* vir: Zupan, M. in sod.:ROTS. Ljubljana, 2008.

bazični kation Ca2+
bazični kation Mg2+
bazični kation K+
bazični kation Na+
sk. izmenljiva kislost H
nizka stopnja T
srednja stopnja T
visoka stopnja T
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Zasičenost z bazičnimi kationi (V) (%)
91,90

Horizont A (0-8 cm)

distrično
evtrično

Stopnja V
0

50

100

7. Analitski podatki o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)*
Horizont
A

Globina
0-8 cm

Cu
42

Zn
86

Cd

Cr

Ni

0,74

64

42

Pb
34

As
8

Co

Mn

Hg

Cr6+

9,7

940

1,1

< 4.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

*Analitski laboratorij:

Pričakovani prehodi anorganskih onesnaževal v tleh
Vsebnosti analiziranih težkih kovin Pb, As in Co so pod vrednostmi naravnih (geokemičnih) ozadij in precej pod mejnimi vrednostmi po slovenski Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnosti analiziranih težkih kovin Cu, Zn, Cd, Cr in Ni so glede na pričakovana naravna (geokemična) ozadja teh kovin
povišana, a pod mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Hg v zgornjem horizontu presega mejno vrednost po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Cr6+ ne
presega kritične mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Mejne vrednosti za vsebnost mangana v tleh niso določene v Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Merilna negotovost
analiziranega preseženega parametra je: Hg (+/- 27 %).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje anorganskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo srednje do zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in
s tem povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima meljasto-ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja
vode in hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (7,90 %), je alkalen (pH 7,2),
ima srednjo/visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (40,1 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (91,90 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji ekstenzivnega sadovnjaka/travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in
minimalne vsebnosti anorganskih onesnaževal ter presežena vsebnost za Hg ne predstavljajo tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod
onesnaževal v človeka otežen, saj ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske
vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave anorganskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih/nizkih
količin anorganskih onesnaževal v podzemne vode.

8. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)
Baker (Cu) mg/kg s.s:
42

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

20
23,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 60

≥ 60 in < 100
≥ 100 in < 300
≥ 300

<5
≥ 5 in < 10
≥ 10 in < 200

≥ 200 in < 300
≥ 300 in < 720
≥ 720

< 0,01
≥ 0,01 in < 0,1
≥ 0,1 in < 1

≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 12
≥ 12

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

Cink (Zn) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

86

Geokemično ozadje***

72
77,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

600

700

Kadmij (Cd) mg/kg s.s.:
0,74

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

0,47

Naravno ozadje**

0,5

Mejne vrednosti*
0

2

4

6

8
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Krom (Cr) mg/kg s.s.:
64

Horizont A (0-8 cm)
34

Geokemično ozadje***

42,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 100

≥ 100 in < 150
≥ 150 in < 380
≥ 380

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 50

≥ 50 in < 70
≥ 70 in < 210
≥ 210

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 85

≥ 85 in < 100
≥ 100 in < 530
≥ 530

<1
≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 20

≥ 20 in < 30
≥ 30 in < 55
≥ 55

< 0,5
≥ 0,5 in < 1
≥ 1 in < 20

≥ 20 in < 50
≥ 50 in < 240
≥ 240

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

350

Nikelj (Ni) mg/kg s.s.:
42

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

29
31

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Svinec (Pb) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

34

Geokemično ozadje***

34

Naravno ozadje**

34

Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

Arzen (As) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

8,0

Geokemično ozadje***

11,0

Naravno ozadje**

12

Mejne vrednosti*
0

10

20

30

40

50

Kobalt (Co) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

9,7

Geokemično ozadje***

14,0

Naravno ozadje**

14,1

Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Mangan (Mn) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

940

Za element mangan (Mn) v
slovenski zakonodaji nimamo
predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih
vrednosti.

790

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

834,5

Mejne vrednosti*
0

500

1000

1500

2000

2500

Živo srebro (Hg) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

1,10
0,11

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

< 0,003
≥ 0,003 in < 0,05
≥ 0,05 in < 0,8

0,16

Mejne vrednosti*
0
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Šestvalentni krom (Cr6+) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

≥ 25

<4

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

25

KOS2022001-A-2202-K-01
17. 2. 2022

50

75

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
*** Geokemično ozadje kemičnega elementa v zgornji plasti tal Slovenije (podano kot mediana) (vir: Gosar M. in sod., 2019 ).
** Naravno ozadje vsebnosti snovi v tleh (podano kot mediana) (vir: Pirc S. & Šajn R, 1997 in Zupan, M. in sod., 2008 ).
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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9. Analitski podatki o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)*

Horizont

Globina

Naftalen

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Krizen

Benzo(a)piren

A

0-8 cm

<0.03

<0.03

0,05

0,04

<0.06

0,04

Horizont

Globina

Fenantren

Benzo(k)fluoranten

Benzo(ghi)perilen

Indeno(1,2,3-c,d)piren

PAH**

A

0-8 cm

<0.03

<0.06

0,06

<0.06

0,19

*Analitski laboratorij: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

PAH** : vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3)piren

Pričakovani prehodi organskih onesnaževal v tleh
Vsebnost vseh analiziranih organskih onesnaževal je po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96) neznatna, oz. pod mejo
detekcije - velja, da je preiskovani horizont A z organskimi onesnaževali v celoti neonesnažen.
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje organskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo srednje do zelo dobro sposobnost vezave na talne delce
in s tem povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima meljasto-ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost
zadrževanja vode in hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (7,90 %), je
alkalen (pH 7,2), ima srednjo/visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (40,1 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (91,90 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji ekstenzivnega sadovnjaka/travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in
neznatna vsota organskih onesnaževal ne predstavlja tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen, saj ljudje
niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
organskih onesnaževal v podzemne vode.

10. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)
PAH mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

< 0,005
≥ 0,005 in < 0,01
≥ 0,01 in < 1

0,19

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

10

20

30

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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1. Lastnosti tal, onesnaženje in tveganja
Lokacija vzorčnega mesta:

podlaga: DOF5, GURS

Interpretacija lastnosti tal
Plitva tla (0-20 cm) vzorčnega mesta KOS2022002 tvorijo trije horizonti (A1, A2 in
B(C)). Delež skeleta v tleh se z globino močno poveča (0% - A1, 20% - A2 in 70% - B(C)).
V tleh ni prisotnih antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor materiala.
Preiskovani horizont A1 ima ilovnato teksturo in je zmerno prepusten za vodo.
Preostali talni parametri, ki vplivajo na zadrževanje snovi v preiskovanem horizontu
A1, so zelo primerni. Tla so dobro zatravljena in v funkciji travnika.

Ocena tveganj za človeka glede na možnost in način vnosa onesnaževala v telo
človeka
Tveganje ni visoko zaradi specifik rabe tal, ki je v funkciji travnika in na katerem se
redko zadržujejo/sprehajajo ljudje ali igrajo otroci.
Oralni vnos - zaužitje tal: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Vnos preko rastlinskih pridelkov/hrane: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vdihavanje prašnih delcev: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Preko kožnega kontakta: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.

Fotografija lokacije:

1_Lokacija_KOS2022002.jpg

Ocena prehajanja onesnaževal v okolje
Spiranje onesnaževal v podzemne vode: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal in povečanje vsebnosti organske snovi v tleh.
Vodna erozija in vnos onesnaževala v površinske vodotoke: Tveganje je minimalno.
Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vetrna erozija in raznos onesnaženih prašnih delcev v širše okolje: Tveganje je
minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.

2. Izhodiščni podatki vzorčnega mesta
Nadmorska višina (m):
Nagib terena (° in %):
Smer pobočja:
Leto dosedanjih vzorčenj:
Koordinate D48:
Koordinate D96/TM:

136
5 oz. 7,8
S-J
1995 (ROTS, BF), 2015 (vrtički, KIS)
X:
102927
Y:
393831
X:
103415
Y:
393459

Foto lokacije: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

3. Opis lokacije vzorčnega mesta

17.02.2022

Fotografija profila:

Datum izkopa:
17.02.2022
Fotografija lokacije:
1_Lokacija_KOS2022002.jpg
Fotografija profila:
2_Profil_KOS2022002.jpg
Trenutno vreme:
oblačno
Predhodne vrem. razmere:
oblačno
Makrorelief:
dolina
Mikrorelief:
vznožje pobočja
Lega v mikroreliefu:
vznožje pobočja
Oblika mikroreliefa:
rahlo valovito
Oblik
raven, raven
a
Človekov vpliv: DA
Raba tal:
kmetijsko območje
Vegetacija:
travnik
Prepustnost za vodo:
zmerna
Nasičenost tal z vodo:
ni nasičeno
Dostopnost vode za glavne rastl. vrste:
visoka dostopnost
Površinski vodni tokovi:
niso prisotni
Matična podlaga:
rečni sedimenti (prod,
Oblika humusa:
sprstenina
Tip tal:
evtrična rjava tla
Površinska skalovitost:
neskalovito
Površinska kamnitost:
nekamnito
Erozija:
nedoločljivo
Poplave:
ni poplav

2_Profil_KOS2022002.jpg

Koordinate D48:
X:
102928
Y:
393832
Koordinate D96/TM:
X:
103416
Y:
393460

Fotografija profila: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

Opombe:
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4. Terenski opis morfoloških lastnosti horizontov talnega profila
Horizont 1

220217-KOS2022002-A1
Oznaka vzorca:
220217-KOS2022002-A1
Razločnost meje:
postopen
Oblika spodnje meje:
vodoraven
Vlažnost ob popisu:
vlažen
Oblika strukturnih agregatov:
oreškasta
Maks. in povp. velikost strukt. agreg.:
srednje velika (2-5 mm)
Strukturna izraženost:
dobro
Konzistenca:
rahel, drobljiv
Tekstura - prstni preizkus:
I

220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1

A1
0-6 cm

220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1
220217-KOS2022002-A1

Opombe:
Barva horizonta:
10YR3/2
Vsebnost organske snovi:
zelo dobro hum.
Organska snov-razporejenost:
100 %
Velikost korenin:
drobne (1-2 mm)
Vol. delež skeleta:
0%
Maks.in povp. velikost skeleta:
nedoločljivo
Oblika skleleta:
nedoločljivo
Preperelost skeleta: Izvor skeleta:
-

Kjer parametra ni bilo
mogoče določati je
podatek "-"

220217-KOS2022002-A1

5. Analitski podatki osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila*
Globina

Horizont

A1

Horizont

cm
0-6 cm

22-324

Globina

Lab. št.

cm
0-6 cm

A1

Lab. št.

pH

Tekstura

CaCl2

pesek

melj

glina

7,2

%
30,6

%
46,3

%
23,1

Bazični kationi
Ca2+

Mg2+

38,62

3,10

K+

Na+

tekst.
razred

I

0,49

Organski
ogljik

Organska
snov

Al ekstr.

N

C

OS

mg/100g

%
0,48

%
5,04

%
8,69

Suha snov

6,2

31,0

H

S

T

V

Skupna izmenljiva
kislost

Vsota bazičnih
kationov

Kationska izm.
kapaciteta

Delež bazičnih
kationov

mmol+/100 g tal
22-324

K2O Skupni dušik

P2O5

mmol+/100 g tal
42,27
46,52

4,25

0,06

%
90,86

g/kg
979

C/N

razmerje
10,50

Trenutna
vlažnost

g/100cm 3
47,30

Specifična el. Volumska
prevodnost gostota tal

mS/m
15,60

g/cm 3
1,14

Centralni Laboratorij-Agrokemijski laboratorij, Kme jski inš tut Slovenije

*Analitski laboratorij:

6. Grafični prikaz analitskih podatkov osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila
pH (v CaCl2)
< 4,5 (močno kisla)
4,5 - 5,5 (kisla)
5,5 - 6,7 (zmerno kisla)
6,7 - 7,2 (nevtralna)
> 7,2 (alkalna/bazična)

7,2

Horizont A1 (0-6 cm)
Stopnje pH*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

* vir: Mihelič, R. in sod.: Smernice za strokovno
utemeljeno gnojenje. Ljubljana, 2010.

Teksturni razred
lahka tla
P

IP

srednje težka tla
PI

I

Horizont A1 (0-6 cm)

MI

M

težka tla
PGI

GI

MGI

PG

MG

G

X

Organska snov (%)
Horizont A1 (0-6 cm)

0-1: mineralna tla
1-2: malo humozna tla
2-4: srednje humozna tla
4-8: dobro humozna tla
8-15: zelo dobro humozna tla
15-35: ekstremno hum. tla
> 35: organska tla

8,69

Razredi org. snovi*
0

5

10

15

20

25

30

35

Kationska izmenjalna kapaciteta (T) (mmol+ / 100 g)
46,5

Horizont A1 (0-6 cm)
Stopnja T
0

20

40

60

Stran 2

80

* vir: Zupan, M. in sod.:ROTS. Ljubljana, 2008.

bazični kation Ca2+
bazični kation Mg2+
bazični kation K+
bazični kation Na+
sk. izmenljiva kislost H
nizka stopnja T
srednja stopnja T
visoka stopnja T
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Zasičenost z bazičnimi kationi (V) (%)
90,86

Horizont A1 (0-6 cm)

distrično
evtrično

Stopnja V
0

50

100

7. Analitski podatki o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)*
Horizont
A1

Globina
0-6 cm

Cu
49

Zn
96

Cd
1

Cr

Ni

74

58

Pb
31

As

Co
13

8,8

Mn

Hg

Cr6+

1700

0,57

< 4.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

*Analitski laboratorij:

Pričakovani prehodi anorganskih onesnaževal v tleh
Vsebnosti analiziranih težkih kovin Pb, As in Co so pod vrednostmi naravnih (geokemičnih) ozadij in precej pod mejnimi vrednostmi po slovenski Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnosti analiziranih težkih kovin Cu, Zn, Cr in Hg so glede na pričakovana naravna (geokemična) ozadja teh kovin
povišana, a pod mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnosti Cd in Ni v zgornjem horizontu presegata mejni vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Cr6+
ne presega kritične mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Mejne vrednosti za vsebnost mangana v tleh niso določene v Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Merilni negotovosti
analiziranih preseženih parametrov sta: Cd (+/- 19 %) in Ni (+/- 30 %).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje anorganskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A1 ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in hranil.
Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A1 visoko vsebnost organske snovi (8,69 %), je alkalen (pH 7,2), ima visoko
kationsko izmenjalno kapaciteto (46,5 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (90,86 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in minimalne vsebnosti anorganskih
onesnaževal ter preseženi vsebnosti za Cd in Ni ne predstavljajo tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen, saj
ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave anorganskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih/nizkih
količin anorganskih onesnaževal v podzemne vode.

8. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)
Baker (Cu) mg/kg s.s:
Horizont A1 (0-6 cm)

49

Geokemično ozadje***

20
23,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 60

≥ 60 in < 100
≥ 100 in < 300
≥ 300

<5
≥ 5 in < 10
≥ 10 in < 200

≥ 200 in < 300
≥ 300 in < 720
≥ 720

< 0,01
≥ 0,01 in < 0,1
≥ 0,1 in < 1

≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 12
≥ 12

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

Cink (Zn) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-6 cm)

96

Geokemično ozadje***

72
77,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

600

700

Kadmij (Cd) mg/kg s.s.:
1,00

Horizont A1 (0-6 cm)
Geokemično ozadje***

0,47

Naravno ozadje**

0,5

Mejne vrednosti*
0

2

4

6

8
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Krom (Cr) mg/kg s.s.:
74

Horizont A1 (0-6 cm)
34

Geokemično ozadje***

42,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 100

≥ 100 in < 150
≥ 150 in < 380
≥ 380

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 50

≥ 50 in < 70
≥ 70 in < 210
≥ 210

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 85

≥ 85 in < 100
≥ 100 in < 530
≥ 530

<1
≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 20

≥ 20 in < 30
≥ 30 in < 55
≥ 55

< 0,5
≥ 0,5 in < 1
≥ 1 in < 20

≥ 20 in < 50
≥ 50 in < 240
≥ 240

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

350

Nikelj (Ni) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-6 cm)

58

Geokemično ozadje***

29

Naravno ozadje**

31

Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Svinec (Pb) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-6 cm)

31

Geokemično ozadje***

34

Naravno ozadje**

34

Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

Arzen (As) mg/kg s.s.:
8,8

Horizont A1 (0-6 cm)
Geokemično ozadje***

11,0

Naravno ozadje**

12

Mejne vrednosti*
0
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20
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40
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Kobalt (Co) mg/kg s.s.:
13,0

Horizont A1 (0-6 cm)
Geokemično ozadje***

14,0

Naravno ozadje**

14,1

Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Mangan (Mn) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-6 cm)

1700

Za element mangan (Mn) v
slovenski zakonodaji nimamo
predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih
vrednosti.

790

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

834,5

Mejne vrednosti*
0

500

1000

1500

2000

2500

Živo srebro (Hg) mg/kg s.s.:
0,57

Horizont A1 (0-6 cm)
0,11

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

< 0,003
≥ 0,003 in < 0,05
≥ 0,05 in < 0,8

0,16

Mejne vrednosti*
0
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Šestvalentni krom (Cr6+) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-6 cm)

≥ 25

<4

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

25

KOS2022002-A1-2202-K-01
17. 2. 2022

50

75

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
*** Geokemično ozadje kemičnega elementa v zgornji plasti tal Slovenije (podano kot mediana) (vir: Gosar M. in sod., 2019 ).
** Naravno ozadje vsebnosti snovi v tleh (podano kot mediana) (vir: Pirc S. & Šajn R, 1997 in Zupan, M. in sod., 2008 ).
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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9. Analitski podatki o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)*

Horizont

Globina

Naftalen

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Krizen

Benzo(a)piren

A1

0-6 cm

<0.03

<0.03

0,81

0,53

0,63

0,51

Horizont

Globina

Fenantren

Benzo(k)fluoranten

Benzo(ghi)perilen

Indeno(1,2,3-c,d)piren

PAH**

A1

0-6 cm

0,17

0,43

0,53

0,39

4

*Analitski laboratorij: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

PAH** : vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3)piren

Pričakovani prehodi organskih onesnaževal v tleh
Vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov PAH (4 mg/kg s.s.) v vrhnjem horizontu A1 tal blago presega mejno vrednost po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih
vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Merilna negotovost analiziranega preseženega parametra je: PAH-vsota (+/- 28 %).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje organskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A1 ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in
hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A1 visoko vsebnost organske snovi (8,69 %), je alkalen (pH 7,2),
ima visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (46,5 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (90,86 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in nizka vsota organskih
onesnaževal ne predstavlja tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da je prehod onesnaževal v človeka otežen, saj ljudje niso v direktnem stiku s tlemi.
Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja majhne količine
organskih onesnaževal v podzemne vode.

10. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)
PAH mg/kg s.s.:
< 0,005
≥ 0,005 in < 0,01
≥ 0,01 in < 1

4,00

Horizont A1 (0-6 cm)
Mejne vrednosti*
0

Legenda:

10

20

30

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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1. Lastnosti tal, onesnaženje in tveganja
Lokacija vzorčnega mesta:

podlaga: DOF5, GURS

Interpretacija lastnosti tal
Plitva tla (0-25 cm) vzorčnega mesta KOS2022003 tvorita dva horizonta (A in AB). Delež
skeleta v tleh se z globino poveča (5% - A, 20% - A2 in 30% - AB). V tleh ni prisotnih
antropogenih primesi, ki bi nakazovale alohton izvor materiala. Preiskovani horizont A
ima ilovnato teksturo in je zmerno prepusten za vodo. Preostali talni parametri, ki
vplivajo na zadrževanje snovi v preiskovanem horizontu A, so zelo primerni. Tla so
dobro zatravljena in v funkciji travnika/sadovnjaka.

Ocena tveganj za človeka glede na možnost in način vnosa onesnaževala v telo
človeka
Tveganje ni visoko zaradi specifik rabe tal, ki je v funkciji ekstenzivnega
sadovnjaka/travnika in na katerem se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje ali igrajo
otroci.
Oralni vnos - zaužitje tal: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Vnos preko rastlinskih pridelkov/hrane: Tveganje jeminimalno. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vdihavanje prašnih delcev: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.
Preko kožnega kontakta: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi:
vzdrževanje travnate površine tal.

Fotografija lokacije:

1_Lokacija_KOS2022003.jpg

Ocena prehajanja onesnaževal v okolje
Spiranje onesnaževal v podzemne vode: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal in povečanje vsebnosti organske snovi v tleh.
Vodna erozija in vnos onesnaževala v površinske vodotoke: Tveganje je minimalno.
Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vetrna erozija in raznos onesnaženih prašnih delcev v širše okolje: Tveganje je
minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.

2. Izhodiščni podatki vzorčnega mesta
Nadmorska višina (m):
Nagib terena (° in %):
Smer pobočja:
Leto dosedanjih vzorčenj:
Koordinate D48:
Koordinate D96/TM:

140
10 oz. 18
SZ-JV
1995 (ROTS, BF), 2021 (travnik, KIS)
X:
104000
Y:
393998
X:
104488
Y:
393626

Foto lokacije: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

17.02.2022

3. Opis lokacije vzorčnega mesta

Fotografija profila:

Datum izkopa:
17.02.2022
Koordinate D48:
Fotografija lokacije:
1_Lokacija_KOS2022003.jpg
X:
103952
Fotografija profila:
2_Profil_KOS2022003.jpg
Y:
394143
Trenutno vreme:
oblačno
Predhodne vrem. razmere:
oblačno
Koordinate D96/TM:
Makrorelief:
dolina
X:
104440
Mikrorelief:
terasa
Y:
393771
Lega v mikroreliefu:
dno pobočja
Oblika mikroreliefa:
valovito
Oblik
raven, izbočen
a
Človekov vpliv: DA
Raba tal:
kmetijsko območje
Vegetacija:
travnik
Prepustnost za vodo:
zmerna
Nasičenost tal z vodo:
ni nasičeno
Dostopnost vode za glavne rastl. vrste:
visoka dostopnost
Površinski vodni tokovi:
niso prisotni
Matična podlaga:
fliš
Oblika humusa:
sprstenina
Tip tal:
evtrična rjava tla 50%, rjava pokarbonatna tla 30%, rendzina 20%
Površinska skalovitost:
neskalovito
Površinska kamnitost:
nekamnito
Erozija:
nedoločljivo
Poplave:
ni poplav

Fotografija profila: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

Opombe:
Stran 1

2_Profil_KOS2022003.jpg

17.02.2022

Projekt: VZORČENJE TAL NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI
Koda vzorčnega mesta:
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI
Čas vzorčenja:
Izvajalec: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire, cto@kis.si

Koda vzorčnega mesta:
Oznaka vzorčnega mesta:
Kraj in občina:

KOS2022003-A-2202-K-01
KOS2022003
Krstenice, občina Kanal ob Soči

KOS2022003-A-2202-K-01
17. 2. 2022

HORIZONTI TAL VZORČNEGA MESTA

4. Terenski opis morfoloških lastnosti horizontov talnega profila
Horizont 1

220217-KOS2022003-A
Oznaka vzorca:
220217-KOS2022003-A
Razločnost meje:
postopen
Oblika spodnje meje:
valovit
Vlažnost ob popisu:
vlažen
Oblika strukturnih agregatov:
oreškasta
Maks. in povp. velikost strukt. agreg.:
srednje velika (2-5 mm)
Strukturna izraženost:
srednje
Konzistenca:
rahel, drobljiv
Tekstura - prstni preizkus:
MI

A
0-9 cm

Opombe:
Kjer parametra ni bilo
Barva horizonta:
7,5YR3/2
mogoče
določati je
Vsebnost organske snovi:
humozen
podatek "-"
Organska snov-razporejenost:
100 %
Velikost korenin:
srednje debele (2-5 mm)
Vol. delež skeleta:
5%
Maks.in povp. velikost skeleta:
zelo majhen (0,2-0,6 cm)
Oblika skleleta:
mešan
Preperelost skeleta: DA
Izvor skeleta:
matična podlaga

5. Analitski podatki osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila*
Globina

Horizont

A

Horizont

cm
0-9 cm

22-325

Globina

Lab. št.

cm
0-9 cm

A

Lab. št.

pH

Tekstura

CaCl2

pesek

melj

glina

7,3

%
33,3

%
40,1

%
26,6

Bazični kationi
Ca2+

Mg2+

42,13

1,96

K+

Na+

tekst.
razred

I

0,83

Organski
ogljik

Organska
snov

Al ekstr.

N

C

OS

mg/100g

%
0,37

%
3,92

%
6,76

Suha snov

11,0

49,0

H

S

T

V

Skupna izmenljiva
kislost

Vsota bazičnih
kationov

Kationska izm.
kapaciteta

Delež bazičnih
kationov

mmol+/100 g tal
22-325

K2O Skupni dušik

P2O5

mmol+/100 g tal
44,96
48,56

3,60

0,04

%
92,59

g/kg
983

C/N

razmerje
10,59

Trenutna
vlažnost

g/100cm 3
36,70

Specifična el. Volumska
prevodnost gostota tal

mS/m
16,80

g/cm 3
1,24

Centralni Laboratorij-Agrokemijski laboratorij, Kme jski inš tut Slovenije

*Analitski laboratorij:

6. Grafični prikaz analitskih podatkov osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila
pH (v CaCl2)
< 4,5 (močno kisla)
4,5 - 5,5 (kisla)
5,5 - 6,7 (zmerno kisla)
6,7 - 7,2 (nevtralna)
> 7,2 (alkalna/bazična)

7,3

Horizont A (0-9 cm)
Stopnje pH*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

* vir: Mihelič, R. in sod.: Smernice za strokovno
utemeljeno gnojenje. Ljubljana, 2010.

Teksturni razred
lahka tla
P

srednje težka tla

IP

PI

I

Horizont A (0-9 cm)

MI

M

težka tla
PGI
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G

X

Organska snov (%)
Horizont A (0-9 cm)

0-1: mineralna tla
1-2: malo humozna tla
2-4: srednje humozna tla
4-8: dobro humozna tla
8-15: zelo dobro humozna tla
15-35: ekstremno hum. tla
> 35: organska tla
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* vir: Zupan, M. in sod.:ROTS. Ljubljana, 2008.
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Zasičenost z bazičnimi kationi (V) (%)
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7. Analitski podatki o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)*
Horizont
A

Globina
0-9 cm

Cu
32

Zn
58

Cd

Cr

Ni

0,43

50

37

Pb
21

As

Co

Mn

Hg

Cr6+

5,5

9,3

920

0,25

< 4.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

*Analitski laboratorij:

Pričakovani prehodi anorganskih onesnaževal v tleh
Vsebnosti analiziranih težkih kovin Zn, Cd, Pb, As in Co so pod vrednostmi naravnih (geokemičnih) ozadij in precej pod mejnimi vrednostmi po slovenski Uredbi o mejnih, opozorilnih in
kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnosti analiziranih težkih kovin Cu, Cr, Ni in Hg so glede na pričakovana naravna (geokemična) ozadja teh
kovin povišana, a pod mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Nobena izmerjena vrednost ne presega mejnih vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Cr6+ ne
presega kritične mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Mejne vrednosti za vsebnost mangana v tleh niso določene v Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje anorganskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in hranil.
Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (6,76 %), je alkalen (pH 7,3), ima visoko
kationsko izmenjalno kapaciteto (48,6 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (92,59 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji ekstenzivnega sadovnjaka/travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in
minimalne vsebnosti anorganskih onesnaževal ne predstavljajo tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen, saj
ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave anorganskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
anorganskih onesnaževal v podzemne vode.

8. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)
Baker (Cu) mg/kg s.s:
Horizont A (0-9 cm)

32
20

Geokemično ozadje***

23,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 60

≥ 60 in < 100
≥ 100 in < 300
≥ 300

<5
≥ 5 in < 10
≥ 10 in < 200

≥ 200 in < 300
≥ 300 in < 720
≥ 720

< 0,01
≥ 0,01 in < 0,1
≥ 0,1 in < 1

≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 12
≥ 12

Mejne vrednosti za graf
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Cink (Zn) mg/kg s.s.:
58

Horizont A (0-9 cm)
Geokemično ozadje***

72
77,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti za graf
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Kadmij (Cd) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

0,43

Geokemično ozadje***

0,47

Naravno ozadje**

0,5

Mejne vrednosti*
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Krom (Cr) mg/kg s.s.:
50

Horizont A (0-9 cm)
34

Geokemično ozadje***

42,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 100

≥ 100 in < 150
≥ 150 in < 380
≥ 380

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 50

≥ 50 in < 70
≥ 70 in < 210
≥ 210

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 85

≥ 85 in < 100
≥ 100 in < 530
≥ 530

<1
≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 20

≥ 20 in < 30
≥ 30 in < 55
≥ 55

< 0,5
≥ 0,5 in < 1
≥ 1 in < 20

≥ 20 in < 50
≥ 50 in < 240
≥ 240

Mejne vrednosti za graf
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Nikelj (Ni) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

37

Geokemično ozadje***

29

Naravno ozadje**
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Mejne vrednosti*
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Svinec (Pb) mg/kg s.s.:
21

Horizont A (0-9 cm)
Geokemično ozadje***

34

Naravno ozadje**
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Mejne vrednosti za graf
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Arzen (As) mg/kg s.s.:
5,5

Horizont A (0-9 cm)
Geokemično ozadje***

11,0

Naravno ozadje**
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Kobalt (Co) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

9,3

Geokemično ozadje***

14,0

Naravno ozadje**

14,1

Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Mangan (Mn) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

920

Za element mangan (Mn) v
slovenski zakonodaji nimamo
predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih
vrednosti.

790

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

834,5

Mejne vrednosti*
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Živo srebro (Hg) mg/kg s.s.:
0,25

Horizont A (0-9 cm)
Geokemično ozadje***

0,11

Naravno ozadje**

0,16

< 0,003
≥ 0,003 in < 0,05
≥ 0,05 in < 0,8

Mejne vrednosti*
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Šestvalentni krom (Cr6+) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

≥ 25

<4

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

25

KOS2022003-A-2202-K-01
17. 2. 2022

50

75

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
*** Geokemično ozadje kemičnega elementa v zgornji plasti tal Slovenije (podano kot mediana) (vir: Gosar M. in sod., 2019 ).
** Naravno ozadje vsebnosti snovi v tleh (podano kot mediana) (vir: Pirc S. & Šajn R, 1997 in Zupan, M. in sod., 2008 ).
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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9. Analitski podatki o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)*

Horizont

Globina

Naftalen

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Krizen

Benzo(a)piren

A

0-9 cm

<0.03

<0.03

0,1

0,07

0,08

0,06

Horizont

Globina

Fenantren

Benzo(k)fluoranten

Benzo(ghi)perilen

Indeno(1,2,3-c,d)piren

PAH**

A

0-9 cm

<0.03

<0.06

0,12

0,08

0,51

*Analitski laboratorij: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

PAH** : vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3)piren

Pričakovani prehodi organskih onesnaževal v tleh
Vsebnost vseh analiziranih organskih onesnaževal je po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96) neznatna, oz. pod mejo
detekcije - velja, da je preiskovani horizont A z organskimi onesnaževali v celoti neonesnažen.
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje organskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in
hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (6,76 %), je alkalen (pH 7,3), ima
visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (48,6 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (92,59 %).
Tla vzorčnega mesta so srednje dobro zatravljena in v funkciji travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in neznatna vsota
organskih onesnaževal ne predstavlja tveganj za človekovo zdravje. Na srednje gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen, saj ljudje niso v
direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
organskih onesnaževal v podzemne vode.

10. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)
PAH mg/kg s.s.:
Horizont A (0-9 cm)

< 0,005
≥ 0,005 in < 0,01
≥ 0,01 in < 1

0,51

Mejne vrednosti*
0

Legenda:
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Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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1. Lastnosti tal, onesnaženje in tveganja
Lokacija vzorčnega mesta:

podlaga: DOF5, GURS

Interpretacija lastnosti tal
Plitva tla (0-20 cm) vzorčnega mesta KOS2022004 tvorita dva horizonta (A in AC). Delež
skeleta v tleh se z globino poveča (1% - A in 80% - AC). V horizontu AC so prisotni
antropogeni ostanki (opeke), ki nakazujejo na vpliv človeka pri vzpostavitvi tal.
Preiskovani horizont A ima ilovnato teksturo in je zmerno prepusten za vodo. Preostali
talni parametri, ki vplivajo na zadrževanje snovi v preiskovanem horizontu A, so zelo
primerni. Tla so dobro zatravljena in v funkciji travnika z otroškimi igrali ob
stanovanjskem objektu.
Ocena tveganj za človeka glede na možnost in način vnosa onesnaževala v telo
človeka
Tveganje je pomembno zaradi specifike rabe tal, ki je v funkciji travnika z igrali ob
večstanovanjskem objektu in na katerem se pogosto zadržujejo odrasli ljudje in igrajo
otroci.
Oralni vnos - zaužitje tal: Tveganje na vzorčnem mestu je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.
Vnos preko rastlinskih pridelkov / hrane: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani
ukrepi: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.
Vdihavanje prašnih delcev: Kljub ugotovljenemu majhnemu tveganju na vzorčnem
mestu sta zaradi mestoma nesklenjene travne ruše smiselna/morebitna ukrepa:
zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.
Preko kožnega kontakta: Kljub ugotovljenemu majhnemu tveganju na vzorčnem
mestu je smiselni/morebitni ukrep: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.

Fotografija lokacije:

1_Lokacija_KOS2022004.jpg

Ocena prehajanja onesnaževal v okolje
Spiranje onesnaževal v podzemne vode: Tveganje je minimalno. Smiselni/predlagani
ukrepi: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.
Vodna erozija in vnos onesnaževala v površinske vodotoke: Tveganje je minimalno.
Smiselni/predlagani ukrepi: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine tal.
Vetrna erozija in raznos onesnaženih prašnih delcev v širše okolje: Tveganje je
minimalno. Smiselni/predlagani ukrepi: zatravljanje in vzdrževanje travnate površine
tal.

2. Izhodiščni podatki vzorčnega mesta
Nadmorska višina (m):
Nagib terena (° in %):
Smer pobočja:
Leto dosedanjih vzorčenj:
Koordinate D48:
Koordinate D96/TM:

114
15 oz. 28,6
V-Z
2016 (Vrtec pri OŠ Kanal, KIS)
X:
105818
Y:
X:
106306
Y:

Foto lokacije: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

17.02.2022

394905
394533

3. Opis lokacije vzorčnega mesta

Fotografija profila:

Datum izkopa:
17.02.2022
Fotografija lokacije:
1_Lokacija_KOS2022004.jpg
Fotografija profila:
2_Profil_KOS2022004.jpg
Trenutno vreme:
oblačno
Predhodne vrem. razmere:
oblačno
Makrorelief:
dolina
Mikrorelief:
vznožje pobočja
Lega v mikroreliefu:
vznožje pobočja
Oblika mikroreliefa:
razgibano
Oblik
raven, izbočen
a
Človekov vpliv: DA
Raba tal:
stanovanjsko območje
Vegetacija:
travnik
Prepustnost za vodo:
zmerna
Nasičenost tal z vodo:
ni nasičeno
Dostopnost vode za glavne rastl. vrste:
visoka dostopnost
Površinski vodni tokovi:
niso prisotni
Matična podlaga:
rečni sedimenti (prod,
Oblika humusa:
sprstenina
Tip tal:
evtrična rjava tla
Površinska skalovitost:
neskalovito
Površinska kamnitost:
nekamnito
Erozija:
nedoločljivo
Poplave:
ni poplav

2_Profil_KOS2022004.jpg

Koordinate D48:
X:
105807
Y:
394904
Koordinate D96/TM:
X:
106295
Y:
394532

Fotografija profila:Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

Opombe:
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4. Terenski opis morfoloških lastnosti horizontov talnega profila
Horizont 1

220217-KOS2022004-A
Oznaka vzorca:
220217-KOS2022004-A
Razločnost meje:
postopen
Oblika spodnje meje:
valovit
Vlažnost ob popisu:
svež/vlažen
Oblika strukturnih agregatov:
oreškasta
Maks. in povp. velikost strukt. agreg.:
srednje velika (2-5 mm)
Strukturna izraženost:
slabo
Konzistenca:
rahel, drobljiv
Tekstura - prstni preizkus:
MI

A
0-8 cm

Opombe:
Kjer parametra ni bilo
Barva horizonta:
10YR3/2
mogoče
določati je
Vsebnost organske snovi:
humozen
podatek "-"
Organska snov-razporejenost:
100 %
Velikost korenin:
srednje debele (2-5 mm)
Vol. delež skeleta:
1%
Maks.in povp. velikost skeleta:
zelo majhen (0,2-0,6 cm)
Oblika skleleta:
ostrorob
Preperelost skeleta: DA
Izvor skeleta:
matična podlaga

5. Analitski podatki osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila*
Globina

Horizont

A

Horizont

cm
0-8 cm

22-326

Globina

Lab. št.

cm
0-8 cm

A

Lab. št.

pH

Tekstura

CaCl2

pesek

melj

glina

7,1

%
30,4

%
43,2

%
26,4

Bazični kationi
Ca2+

Mg2+

43,00

2,88

K+

Na+

tekst.
razred

I

0,42

Organski
ogljik

Organska
snov

Al ekstr.

N

C

OS

mg/100g

%
0,40

%
4,07

%
7,02

Suha snov

3,1

26,0

H

S

T

V

Skupna izmenljiva
kislost

Vsota bazičnih
kationov

Kationska izm.
kapaciteta

Delež bazičnih
kationov

mmol+/100 g tal
22-326

K2O Skupni dušik

P2O5

mmol+/100 g tal
46,36
51,46

5,10

0,06

%
90,09

g/kg
981

C/N

razmerje
10,18

Trenutna
vlažnost

g/100cm 3
37,20

Specifična el. Volumska
prevodnost gostota tal

mS/m
18,20

g/cm 3
1,01

Centralni Laboratorij-Agrokemijski laboratorij, Kme jski inš tut Slovenije

*Analitski laboratorij:

6. Grafični prikaz analitskih podatkov osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila
pH (v CaCl2)
Horizont A (0-8 cm)

< 4,5 (močno kisla)
4,5 - 5,5 (kisla)
5,5 - 6,7 (zmerno kisla)
6,7 - 7,2 (nevtralna)
> 7,2 (alkalna/bazična)

7,1

Stopnje pH*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

* vir: Mihelič, R. in sod.: Smernice za strokovno
utemeljeno gnojenje. Ljubljana, 2010.

Teksturni razred
lahka tla
P

srednje težka tla

IP

PI

I

Horizont A (0-8 cm)

MI

M

težka tla
PGI

GI

MGI

PG

MG

G

X

Organska snov (%)

0-1: mineralna tla
1-2: malo humozna tla
2-4: srednje humozna tla
4-8: dobro humozna tla
8-15: zelo dobro humozna tla
15-35: ekstremno hum. tla
> 35: organska tla

7,02

Horizont A (0-8 cm)
Razredi org. snovi*
0

5

10

15

20

25

30

35

Kationska izmenjalna kapaciteta (T) (mmol+ / 100 g)
51,5

Horizont A (0-8 cm)
Stopnja T
0

20

40

60

Stran 2

80

* vir: Zupan, M. in sod.:ROTS. Ljubljana, 2008.

bazični kation Ca2+
bazični kation Mg2+
bazični kation K+
bazični kation Na+
sk. izmenljiva kislost H
nizka stopnja T
srednja stopnja T
visoka stopnja T
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Zasičenost z bazičnimi kationi (V) (%)
90,09

Horizont A (0-8 cm)

distrično
evtrično

Stopnja V
0

50

100

7. Analitski podatki o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)*
Horizont
A

Globina
0-8 cm

Cu
37

Zn
74

Cd

Cr

Ni

0,44

73

57

Pb
24

As

Co
14

6,5

Mn

Hg

Cr6+

1200

0,47

< 4.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

*Analitski laboratorij:

Pričakovani prehodi anorganskih onesnaževal v tleh
Vsebnosti analiziranih težkih kovin Cd, Pb, As in Co so pod vrednostmi naravnih (geokemičnih) ozadij in precej pod mejnimi vrednostmi po slovenski Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih
imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnosti analiziranih težkih kovin Cu, Zn, Cr in Hg so glede na pričakovana naravna (geokemična) ozadja teh kovin
povišana, a pod mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Ni v zgornjem horizontu presega mejno vrednost po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Cr6+ ne
presega kritične mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Mejne vrednosti za vsebnost mangana v tleh niso določene v Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Merilna negotovost
analiziranega preseženega parametra je: Ni (+/- 30 %).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje anorganskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in hranil.
Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (7,02 %), je nevtralen (pH 7,1), ima visoko
kationsko izmenjalno kapaciteto (51,5 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (90,09 %).
Tla vzorčnega mesta so v bližini stanovanjskih objektov, so srednje dobro zatravljena in v funkciji travnika z drevesi in igrali za otroke. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se
pogosto zadržujejo odrasli ljudje in igrajo otroci, a minimalne vsebnosti anorganskih onesnaževal ter presežena vsebnost za Ni ne predstavljajo tveganj za človekovo zdravje. Na mestoma
golih tleh bi lahko prišlo do prehoda onesnaževal v človeka, na srednje gosti travni ruši pa lahko predvidevamo, da je prehod onesnaževal v človeka otežen, saj tako ljudje niso v direktnem
stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave anorganskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
anorganskih onesnaževal v podzemne vode.

8. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)
Baker (Cu) mg/kg s.s:
37

Horizont A (0-8 cm)
20

Geokemično ozadje***

23,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 60

≥ 60 in < 100
≥ 100 in < 300
≥ 300

<5
≥ 5 in < 10
≥ 10 in < 200

≥ 200 in < 300
≥ 300 in < 720
≥ 720

< 0,01
≥ 0,01 in < 0,1
≥ 0,1 in < 1

≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 12
≥ 12

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

Cink (Zn) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

74

Geokemično ozadje***

72
77,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

600

700

Kadmij (Cd) mg/kg s.s.:
0,44

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

0,47

Naravno ozadje**

0,5

Mejne vrednosti*
0

2

4

6

8
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Krom (Cr) mg/kg s.s.:
73

Horizont A (0-8 cm)
34

Geokemično ozadje***

42,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 100

≥ 100 in < 150
≥ 150 in < 380
≥ 380

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 50

≥ 50 in < 70
≥ 70 in < 210
≥ 210

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 85

≥ 85 in < 100
≥ 100 in < 530
≥ 530

<1
≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 20

≥ 20 in < 30
≥ 30 in < 55
≥ 55

< 0,5
≥ 0,5 in < 1
≥ 1 in < 20

≥ 20 in < 50
≥ 50 in < 240
≥ 240

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

350

Nikelj (Ni) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

57

Geokemično ozadje***

29
31

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Svinec (Pb) mg/kg s.s.:
24

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

34

Naravno ozadje**

34

Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

Arzen (As) mg/kg s.s.:
6,5

Horizont A (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

11,0

Naravno ozadje**

12

Mejne vrednosti*
0
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Kobalt (Co) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

14,0

Geokemično ozadje***

14,0
14,1

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Mangan (Mn) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

1200

Za element mangan (Mn) v
slovenski zakonodaji nimamo
predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih
vrednosti.

790

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

834,5

Mejne vrednosti*
0

500

1000

1500

2000

2500

Živo srebro (Hg) mg/kg s.s.:
0,47

Horizont A (0-8 cm)
0,11

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

< 0,003
≥ 0,003 in < 0,05
≥ 0,05 in < 0,8

0,16

Mejne vrednosti*
0

2

4

6

Stran 4
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Šestvalentni krom (Cr6+) mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

≥ 25

<4

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

25

KOS2022004-A-2202-S-01
17. 2. 2022

50

75

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
*** Geokemično ozadje kemičnega elementa v zgornji plasti tal Slovenije (podano kot mediana) (vir: Gosar M. in sod., 2019 ).
** Naravno ozadje vsebnosti snovi v tleh (podano kot mediana) (vir: Pirc S. & Šajn R, 1997 in Zupan, M. in sod., 2008 ).
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )

Stran 5
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Za element šestvalentni krom
(Cr6+) imamo v slovenski
zakonodaji predpisano zgolj
kritično vrednost.
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9. Analitski podatki o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)*

Horizont

Globina

Naftalen

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Krizen

Benzo(a)piren

A

0-8 cm

<0.03

<0.03

0,06

0,04

<0.06

0,04

Horizont

Globina

Fenantren

Benzo(k)fluoranten

Benzo(ghi)perilen

Indeno(1,2,3-c,d)piren

PAH**

A

0-8 cm

<0.03

<0.06

0,10

0,06

0,3

*Analitski laboratorij: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

PAH** : vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3)piren

Pričakovani prehodi organskih onesnaževal v tleh
Vsebnost vseh analiziranih organskih onesnaževal je po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96) neznatna, oz. pod mejo
detekcije - velja, da je preiskovani horizont A z organskimi onesnaževali v celoti neonesnažen.
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje organskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in
hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A visoko vsebnost organske snovi (7,02 %), je nevtralen (pH 7,1),
ima visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (51,5 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (90,09 %).
Tla vzorčnega mesta so v bližini stanovanjskih objektov, so srednje dobro zatravljena in v funkciji travnika z drevesi in igrali za otroke. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na
površini se zadržujejo ljudje iz okoliških stanovanj in neznatna vsota organskih onesnaževal ne predstavlja tveganj za njihovo zdravje. Na mestoma golih tleh bi lahko prišlo do prehoda
onesnaževal v človeka, na srednje gosti travni ruši pa lahko predvidevamo, da je prehod onesnaževal v človeka otežen, saj tako ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo
prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
organskih onesnaževal v podzemne vode.

10. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)
PAH mg/kg s.s.:
Horizont A (0-8 cm)

< 0,005
≥ 0,005 in < 0,01
≥ 0,01 in < 1

0,30

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

10

20

30

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )

Stran 1

40

≥ 1 in < 20
≥ 20 in < 40
≥ 40

Projekt: VZORČENJE TAL NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI
Koda vzorčnega mesta:
Naročnik: OBČINA KANAL OB SOČI
Čas vzorčenja:
Izvajalec: KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE, Oddelek za kmetijsko ekologijo in naravne vire, cto@kis.si

Koda vzorčnega mesta:
Oznaka vzorčnega mesta:
Kraj in občina:

KOS2022005-A1-2202-K-01
KOS2022005
Morsko, občina Kanal ob Soči

KOS2022005-A1-2202-K-01
17. 2. 2022

HORIZONTI TAL VZORČNEGA MESTA

1. Lastnosti tal, onesnaženje in tveganja
Lokacija vzorčnega mesta:

podlaga: DOF5, GURS

Interpretacija lastnosti tal
Plitva tla (0-17 cm) vzorčnega mesta KOS2022005 tvorita dva horizonta (A1 in A2).
Delež skeleta v tleh je zelo majhen (0% - A1 in 5% - A2). V obeh horizontih so prisotni
antropogeni ostanki (opeke), ki nakazujejo na vpliv človeka pri vzpostavitvi tal.
Preiskovani horizont A1 ima ilovnato teksturo in je zmerno prepusten za vodo.
Preostali talni parametri, ki vplivajo na zadrževanje snovi v preiskovanem horizontu A,
so zelo primerni. Tla so dobro zatravljena in v funkciji travnika.

Ocena tveganj za človeka glede na možnost in način vnosa onesnaževala v telo
človeka
Tveganje je pomembno zaradi specifike rabe tal (opuščeno industrijsko območje), ki je
v funkciji travnika/sadovnjaka (oljčnik) in na katerem se občasno zadržujejo ljudje.
Oralni vnos - zaužitje tal: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje
travnate površine tal.
Vnos preko rastlinskih pridelkov / hrane: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vdihavanje prašnih delcev: Kljub ugotovljenemu majhnemu tveganju na vzorčnem
mestu je smiselni/morebitni ukrep: vzdrževanje travnate površine tal.
Preko kožnega kontakta: Kljub ugotovljenemu majhnemu tveganju na vzorčnem
mestu je smiselni/morebitni ukrep: vzdrževanje travnate površine tal.

Fotografija lokacije:

1_Lokacija_KOS2022005.jpg

Ocena prehajanja onesnaževal v okolje
Spiranje onesnaževal v podzemne vode: Tveganje je nizko. Smiselni/predlagani
ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal in povečanje vsebnosti organske snovi v tleh.
Vodna erozija in vnos onesnaževala v površinske vodotoke: Tveganje je nizko.
Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.
Vetrna erozija in raznos onesnaženih prašnih delcev v širše okolje: Tveganje je nizko.
Smiselni/predlagani ukrepi: vzdrževanje travnate površine tal.

2. Izhodiščni podatki vzorčnega mesta
Nadmorska višina (m):
Nagib terena (° in %):
Smer pobočja:
Leto dosedanjih vzorčenj:
Koordinate D48:
Koordinate D96/TM:

140
10 oz. 18
S-J
Ni bilo vzorčenj.
X:
103818
X:
104306

Foto lokacije: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

Y:
Y:

17.02.2022

394573
394201

3. Opis lokacije vzorčnega mesta

Fotografija profila:

Datum izkopa:
17.02.2022
Fotografija lokacije:
1_Lokacija_KOS2022005.jpg
Fotografija profila:
2_Profil_KOS2022005.jpg
Trenutno vreme:
oblačno
Predhodne vrem. razmere:
oblačno
Makrorelief:
dolina
Mikrorelief:
terasa
Lega v mikroreliefu:
dno pobočja
Oblika mikroreliefa:
rahlo valovito
Oblik
raven, raven
a
Človekov vpliv: DA
Raba tal:
kmetijsko območje
Vegetacija:
travnik
Prepustnost za vodo:
zmerna
Nasičenost tal z vodo:
ni nasičeno
Dostopnost vode za glavne rastl. vrste:
visoka dostopnost
Površinski vodni tokovi:
niso prisotni
Matična podlaga:
rečni sedimenti (prod,
Oblika humusa:
sprstenina
Tip tal:
evtrična rjava tla
Površinska skalovitost:
neskalovito
Površinska kamnitost:
nekamnito
Erozija:
nedoločljivo
Poplave:
ni poplav

2_Profil_KOS2022005.jpg

Koordinate D48:
X:
103826
Y:
394581
Koordinate D96/TM:
X:
104314
Y:
394209

Fotografija profila: Klara Rekič
Datum zajema fotografije:

Opombe:
Stran 1
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4. Terenski opis morfoloških lastnosti horizontov talnega profila
Horizont 1

220217-KOS2022005-A1
Oznaka vzorca:
220217-KOS2022005-A1
Razločnost meje:
postopen
Oblika spodnje meje:
vodoraven
Vlažnost ob popisu:
vlažen
Oblika strukturnih agregatov:
oreškasta, grudičasta
Maks. in povp. velikost strukt. agreg.:
srednje velika (2-5 mm)
Strukturna izraženost:
srednje
Konzistenca:
gost, drobljiv
Tekstura - prstni preizkus:
MI

220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1

A1
0-8 cm

220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1
220217-KOS2022005-A1

Opombe:
Barva horizonta:
10YR3/2
Vsebnost organske snovi:
humozen
Organska snov-razporejenost:
100 %
Velikost korenin:
drobne (1-2 mm)
Vol. delež skeleta:
0%
Maks.in povp. velikost skeleta:
nedoločljivo
Oblika skleleta:
nedoločljivo
Preperelost skeleta: Izvor skeleta:
-

Kjer parametra ni bilo
mogoče določati je
podatek "-"

220217-KOS2022005-A1

5. Analitski podatki osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila*
Globina

Horizont

A1

Horizont

cm
0-8 cm

22-327

Globina

Lab. št.

cm
0-8 cm

A1

Lab. št.

pH

Tekstura

CaCl2

pesek

melj

glina

7,2

%
25,6

%
48,2

%
26,2

Bazični kationi
Ca2+

Mg2+

36,72

3,12

K+

Na+

tekst.
razred

I

0,71

Organski
ogljik

Organska
snov

Al ekstr.

N

C

OS

mg/100g

%
0,47

%
4,75

%
8,19

Suha snov

15,0

45,0

H

S

T

V

Skupna izmenljiva
kislost

Vsota bazičnih
kationov

Kationska izm.
kapaciteta

Delež bazičnih
kationov

mmol+/100 g tal
22-327

K2O Skupni dušik

P2O5

mmol+/100 g tal
40,59
45,39

4,80

0,04

%
89,42

g/kg
977

C/N

razmerje
10,11

Trenutna
vlažnost

g/100cm 3
51,70

Specifična el. Volumska
prevodnost gostota tal

mS/m
17,40

g/cm 3
1,04

Centralni Laboratorij-Agrokemijski laboratorij, Kme jski inš tut Slovenije

*Analitski laboratorij:

6. Grafični prikaz analitskih podatkov osnovnih pedoloških parametrov v horizontih talnega profila
pH (v CaCl2)
< 4,5 (močno kisla)
4,5 - 5,5 (kisla)
5,5 - 6,7 (zmerno kisla)
6,7 - 7,2 (nevtralna)
> 7,2 (alkalna/bazična)

7,2

Horizont A1 (0-8 cm)
Stopnje pH*
0

1

2

3

4

5

6

7

8

* vir: Mihelič, R. in sod.: Smernice za strokovno
utemeljeno gnojenje. Ljubljana, 2010.

Teksturni razred
lahka tla
P

IP

srednje težka tla
PI

I

Horizont A1 (0-8 cm)

MI

M

težka tla
PGI

GI

MGI

PG

MG

G

X

Organska snov (%)
Horizont A1 (0-8 cm)

0-1: mineralna tla
1-2: malo humozna tla
2-4: srednje humozna tla
4-8: dobro humozna tla
8-15: zelo dobro humozna tla
15-35: ekstremno hum. tla
> 35: organska tla

8,19

Razredi org. snovi*
0

5

10

15

20

25

30

35

Kationska izmenjalna kapaciteta (T) (mmol+ / 100 g)
45,4

Horizont A1 (0-8 cm)
Stopnja T
0

20

40

60

Stran 2

80

* vir: Zupan, M. in sod.:ROTS. Ljubljana, 2008.

bazični kation Ca2+
bazični kation Mg2+
bazični kation K+
bazični kation Na+
sk. izmenljiva kislost H
nizka stopnja T
srednja stopnja T
visoka stopnja T
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Zasičenost z bazičnimi kationi (V) (%)
89,42

Horizont A1 (0-8 cm)

distrično
evtrično

Stopnja V
0

50

100

7. Analitski podatki o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)*
Horizont
A1

Globina
0-8 cm

Cu
79

Zn

Cd

Cr

Ni

120

0,74

120

100

Pb
36

As
27

Co
29

Mn

Hg

Cr6+

1600

0,51

< 4.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

*Analitski laboratorij:

Pričakovani prehodi anorganskih onesnaževal v tleh
Vsebnosti analiziranih težkih kovin Zn, Cd, Pb, As, in Hg so glede na pričakovana naravna (geokemična) ozadja teh kovin povišana, a pod mejnimi vrednostmi po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in
41/04). Vsebnosti Cu, Cr in Co v zgornjem horizontu presegajo mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Ni v zgornjem horizontu presega opozorilno vrednost po Uredbi
(Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Vsebnost Cr6+ ne presega kritične mejne vrednosti po Uredbi (Ur.l. RS 68/96 in 41/04). Mejne vrednosti za vsebnost mangana v tleh niso določene v Uredbi (Ur.l. RS
68/96 in 41/04). Merilne negotovosti analiziranih preseženih parametrov so: Cu (+/- 21%), Cr (+/- 24 %), Ni (+/- 30 %) in Co (+/- 27 %).
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje anorganskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A1 ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in hranil.
Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A1 visoko vsebnost organske snovi (8,19 %), je alkalen (pH 7,2), ima visoko
kationsko izmenjalno kapaciteto (45,4 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (89,42 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in minimalne vsebnosti anorganskih
onesnaževal ter presežene vsebnosti za Cu, Cr, Ni in Co ne predstavljajo tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen,
saj ljudje niso v direktnem stiku s tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave anorganskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih/nizkih
količin anorganskih onesnaževal v podzemne vode.

8. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti anorganskih onesnaževal v horizontih talnega profila (mg/kg s.s.)
Baker (Cu) mg/kg s.s:
Horizont A1 (0-8 cm)

79
20

Geokemično ozadje***

23,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 60

≥ 60 in < 100
≥ 100 in < 300
≥ 300

<5
≥ 5 in < 10
≥ 10 in < 200

≥ 200 in < 300
≥ 300 in < 720
≥ 720

< 0,01
≥ 0,01 in < 0,1
≥ 0,1 in < 1

≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 12
≥ 12

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

Cink (Zn) mg/kg s.s.:
120

Horizont A1 (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

72
77,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

600

700

Kadmij (Cd) mg/kg s.s.:
0,74

Horizont A1 (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

0,47

Naravno ozadje**

0,5

Mejne vrednosti*
0

2

4

6

8
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Krom (Cr) mg/kg s.s.:
120

Horizont A1 (0-8 cm)
34

Geokemično ozadje***

42,5

Naravno ozadje**

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 100

≥ 100 in < 150
≥ 150 in < 380
≥ 380

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 50

≥ 50 in < 70
≥ 70 in < 210
≥ 210

<2
≥ 2 in < 5
≥ 5 in < 85

≥ 85 in < 100
≥ 100 in < 530
≥ 530

<1
≥ 1 in < 2
≥ 2 in < 20

≥ 20 in < 30
≥ 30 in < 55
≥ 55

< 0,5
≥ 0,5 in < 1
≥ 1 in < 20

≥ 20 in < 50
≥ 50 in < 240
≥ 240

Mejne vrednosti za graf
0

50

100

150

200

250

300

350

Nikelj (Ni) mg/kg s.s.:
100

Horizont A1 (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

29
31

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Svinec (Pb) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

36

Geokemično ozadje***

34

Naravno ozadje**

34

Mejne vrednosti za graf
0

100

200

300

400

500

Arzen (As) mg/kg s.s.:
27,0

Horizont A1 (0-8 cm)
Geokemično ozadje***

11,0

Naravno ozadje**

12

Mejne vrednosti*
0

10

20

30

40

50

Kobalt (Co) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

29,0

Geokemično ozadje***

14,0
14,1

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

50

100

150

200

Mangan (Mn) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

1600

Za element mangan (Mn) v
slovenski zakonodaji nimamo
predpisanih mejnih,
opozorilnih in kritičnih
vrednosti.

790

Geokemično ozadje***

834,5

Naravno ozadje**
Mejne vrednosti*
0

500

1000

1500

2000

2500

Živo srebro (Hg) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

0,51
0,11

Geokemično ozadje***
Naravno ozadje**

< 0,003
≥ 0,003 in < 0,05
≥ 0,05 in < 0,8

0,16

Mejne vrednosti*
0

2

4

6
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Šestvalentni krom (Cr6+) mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

≥ 25

<4

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

25

KOS2022005-A1-2202-K-01
17. 2. 2022

50

75

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
*** Geokemično ozadje kemičnega elementa v zgornji plasti tal Slovenije (podano kot mediana) (vir: Gosar M. in sod., 2019 ).
** Naravno ozadje vsebnosti snovi v tleh (podano kot mediana) (vir: Pirc S. & Šajn R, 1997 in Zupan, M. in sod., 2008 ).
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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(Cr6+) imamo v slovenski
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kritično vrednost.
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9. Analitski podatki o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)*

Horizont

Globina

Naftalen

Antracen

Fluoranten

Benzo(a)antracen

Krizen

Benzo(a)piren

A1

0-8 cm

<0.03

<0.03

0,05

0,05

<0.06

0,05

Horizont

Globina

Fenantren

Benzo(k)fluoranten

Benzo(ghi)perilen

Indeno(1,2,3-c,d)piren

PAH**

A1

0-8 cm

<0.03

<0.06

0,10

0,06

0,31

*Analitski laboratorij: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor

PAH** : vsota policikličnih aromatskih ogljikovodikov - naftalen, antracen, fenantren, fluoranten, benzo(a)antracen, krizen, benzo(a)piren, benzo(ghi)perilen, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3)piren

Pričakovani prehodi organskih onesnaževal v tleh
Vsebnost vseh analiziranih organskih onesnaževal je po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur.l. RS 68/96) neznatna, oz. pod mejo
detekcije - velja, da je preiskovani horizont A1 z organskimi onesnaževali v celoti neonesnažen.
Parametri tal, ki vplivajo na prehajanje organskih onesnaževal v podzemne vode, rastline in živali, imajo vrednosti, ki nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce in s tem
povezano manjše sproščanje v okolje. Vrhnji horizont A1 ima ilovnato teksturo, kar nakazuje na srednjo veliko prepustnost ter s tem srednje visoko sposobnost zadrževanja vode in
hranil. Ostali talni parametri pa nakazujejo zelo dobro sposobnost vezave na talne delce, saj ima preiskovani horizont A1 visoko vsebnost organske snovi (8,19 %), je alkalen (pH 7,2),
ima visoko kationsko izmenjalno kapaciteto (45,4 mmol c/kg) ter zelo dobro založenost z bazičnimi kationi (89,42 %).
Tla vzorčnega mesta so dobro zatravljena in v funkciji travnika. Na travniku večkrat letno poteka košnja. Na površini se redko zadržujejo/sprehajajo ljudje in neznatna vsota organskih
onesnaževal ne predstavlja tveganj za človekovo zdravje. Na gosti travni ruši lahko predvidevamo, da bi bil prehod onesnaževal v človeka otežen, saj ljudje niso v direktnem stiku s
tlemi. Poraščenost s travo prav tako omejuje vetrno erozijo in potencialen raznos kontaminiranih prašnih delcev. Površinske vodne erozije ni bilo opaziti.
Tla so zmerno odcedna/prepustna. Parametri/lastnosti tal, ki vplivajo na sposobnost vezave organskih onesnaževal v tleh, so primerni in zato ni pričakovati izpiranja neznatnih količin
organskih onesnaževal v podzemne vode.

10. Grafični prikaz analitskih podatkov o vsebnosti organskih onesnaževal v slojih tal (mg/kg s.s.)
PAH mg/kg s.s.:
Horizont A1 (0-8 cm)

< 0,005
≥ 0,005 in < 0,01
≥ 0,01 in < 1

0,31

Mejne vrednosti*
0

Legenda:

10

20

30

Izmerjena vsebnost snovi v tleh.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo detekcije instrumenta.
Vsebnost snovi v tleh je pod mejo določljivosti.
* Vsebnost snovi v tleh je pod MEJNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je povečana in je nad MEJNO vrednostjo in še pod OPOZORILNO vrednostjo.
* Vsebnost snovi v tleh je presežena glede na OPOZORILNO vrednost in je manjša od KRITIČNE vrednosti.
* Vsebnost snovi v tleh presega KRITIČNO vrednost.
*(vir: Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh, Ur. l. RS 68/96 in 41/04 )
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≥ 1 in < 20
≥ 20 in < 40
≥ 40
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Poročilo o izvedeni nalogi 2830-21/98915-22/13878/1 v celoti zamenjuje Poročilo o izvedeni nalogi
2830-21/98915-22/13878, z dne 10. 03. 2022.
Vstavljanje razloga podpisa
Evidenčna oznaka:

2830-21/98915-22/13878/1

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo:

/

Izvajalci:

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Maribor,

10.03.2022

27.09.29366

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in
tla
Vodja naloge:
Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.
Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Podatki o vzorcu
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Deskle (SL 7)

Številka vzorca:

22/13878

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Čas odvzema:

17.02.2022 09:15

Vzorec sprejel:

Sebastijan Lamut

Kraj in čas sprejema:

Novo mesto, 18.02.2022 08:17

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-21/98915-22/13878-K/1

Stran 2/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Poročilo o kemijskem preskušanju 1072-21/98915-22/13878-K/1 v celoti zamenjuje Poročilo o kemijskem
preskušanju 1072-21/98915-22/13878-K, z dne 3.03.2022.
Vstavljanje razloga podpisa
Vzorec:
Občina Kanal ob Soči - Deskle (SL 7)
Matriks:
Številka vzorca:

Tla
22/13878

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naloga:

ODP - Občina Kanal - analiza tal

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 10.03.2022

Datum in ura:

17.02.2022 09:15

Datum in ura:

18.02.2022 08:17

Odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Sprejel:

Sebastijan Lamut

Rezultati preskušanja
Parameter

Rezultat
Opomba

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

18.02.22
18.02.22

Analiza tal
Suha snov

70.8

%

Kovine
Mangan

940

#

mg/kg s.s.

25.02.22
25.02.22

Mn

Organska onesnaževala
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)

0.19

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Naftalen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Antracen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fluoranten

0.05

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)antracen

0.04

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Krizen

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)piren

0.04

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fenantren

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
Stran: 1/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Rezultati preskušanja
Rezultat
Opomba

Benzo(k)fluoranten

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(ghi)perilen

0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Indeno(1,2,3-c,d)piren

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

98.0

%

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Kadmij

0.74

mg/kg s.s.

Cd

Baker

42

mg/kg s.s.

Cu

Nikelj

42

mg/kg s.s.

Ni

Svinec

34

mg/kg s.s.

Pb

Cink

86

mg/kg s.s.

Zn

Krom

64

mg/kg s.s.

Cr

mg/kg s.s.

Cr6+

SIST EN ISO 15192:2021,
NM

25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
23.02.22
24.02.22

SIST EN ISO 12846:2012,
modifikacija v točki 5, brez
poglavja 7, NM

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

Parameter

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22

Priprava vzorca
Suha snov s 40 na 105 st.C
Težke kovine

Krom (VI)

<4.0

#

Neakreditiran zaradi izkoristka.
Živo srebro

1.1

mg/kg s.s.

Hg

Kobalt

9.7

mg/kg s.s.

Co

Arzen

8.0

mg/kg s.s.

As

24.02.22
24.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22

[1] Razklop preskusnega vzorca v skladu s SIST EN 16174:2013
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik
Elektronsko podpisal Maja Križan, univ.dipl.kemik ob 10.03.2022 11:59:15
Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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SEBASTIJAN LAMUT
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi
ODP - Občina Kanal - analiza tal

Evidenčna oznaka:

2830-21/98915-22/13879

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo:

/

Izvajalci:

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Maribor,

10.03.2022

27.09.29366

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in
tla
Vodja naloge:
Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.
Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
Stran 1/2

Podatki o vzorcu
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Gorenje Polje (SL 8)

Številka vzorca:

22/13879

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Čas odvzema:

17.02.2022 11:00

Vzorec sprejel:

Sebastijan Lamut

Kraj in čas sprejema:

Novo mesto, 18.02.2022 08:21

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-21/98915-22/13879-K

Stran 2/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Gorenje Polje (SL 8)

Matriks:
Številka vzorca:

Tla
22/13879

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naloga:

ODP - Občina Kanal - analiza tal

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 03.03.2022

Datum in ura:

17.02.2022 11:00

Datum in ura:

18.02.2022 08:21

Odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Sprejel:

Sebastijan Lamut

Rezultati preskušanja
Parameter

Rezultat
Opomba

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

18.02.22
18.02.22

Analiza tal
Suha snov

71.3

%

Kovine
Mangan

25.02.22
25.02.22

1700

#

mg/kg s.s.

Mn

4

#*

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Organska onesnaževala
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)
Naftalen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Antracen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fluoranten

0.81

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)antracen

0.53

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Krizen

0.63

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)piren

0.51

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fenantren

0.17

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(k)fluoranten

0.43

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(ghi)perilen

0.53

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

#*

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
Stran: 1/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
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Rezultati preskušanja
Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22

97.6

%

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Kadmij

1.0

mg/kg s.s.

Cd

Baker

49

mg/kg s.s.

Cu

Nikelj

58

mg/kg s.s.

Ni

Svinec

31

mg/kg s.s.

Pb

Cink

96

mg/kg s.s.

Zn

Krom

74

mg/kg s.s.

Cr

mg/kg s.s.

Cr6+

SIST EN ISO 15192:2021,
NM

25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
23.02.22
24.02.22

SIST EN ISO 12846:2012,
modifikacija v točki 5, brez
poglavja 7, NM

Parameter

Rezultat
Opomba

Indeno(1,2,3-c,d)piren

0.39

Enota

Izražen
kot/na

Priprava vzorca
Suha snov s 40 na 105 st.C
Težke kovine

Krom (VI)

<4.0

#

Neakreditiran zaradi izkoristka.
Živo srebro

0.57

mg/kg s.s.

Hg

Kobalt

13

mg/kg s.s.

Co

Arzen

8.8

mg/kg s.s.

As

24.02.22
24.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22

[1] Razklop preskusnega vzorca v skladu s SIST EN 16174:2013
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.
*Rezultat je označen kot neakreditiran, ker je izven območja akreditacije.
Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik
Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 03.03.2022 13:58:41
Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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SEBASTIJAN LAMUT
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi
ODP - Občina Kanal - analiza tal

Evidenčna oznaka:

2830-21/98915-22/13881

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo:

/

Izvajalci:

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Maribor,

10.03.2022

27.09.29366

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in
tla
Vodja naloge:
Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.
Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
Stran 1/2

Podatki o vzorcu
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Krstenice (SL 9)

Številka vzorca:

22/13881

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Čas odvzema:

17.02.2022 12:00

Vzorec sprejel:

Sebastijan Lamut

Kraj in čas sprejema:

Novo mesto, 18.02.2022 08:22

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-21/98915-22/13881-K

Stran 2/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Krstenice (SL 9)

Matriks:
Številka vzorca:

Tla
22/13881

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naloga:

ODP - Občina Kanal - analiza tal

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 03.03.2022

Datum in ura:

17.02.2022 12:00

Datum in ura:

18.02.2022 08:22

Odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Sprejel:

Sebastijan Lamut

Rezultati preskušanja
Parameter

Rezultat
Opomba

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Analiza tal
Suha snov

77.4

%

Kovine
Mangan

920

#

mg/kg s.s.

25.02.22
25.02.22

Mn

Organska onesnaževala
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)

0.51

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Naftalen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Antracen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fluoranten

0.10

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)antracen

0.07

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Krizen

0.08

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)piren

0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fenantren

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(k)fluoranten

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(ghi)perilen

0.12

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
Stran: 1/2
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Rezultati preskušanja
Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22

98.3

%

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Kadmij

0.43

mg/kg s.s.

Cd

Baker

32

mg/kg s.s.

Cu

Nikelj

37

mg/kg s.s.

Ni

Svinec

21

mg/kg s.s.

Pb

Cink

58

mg/kg s.s.

Zn

Krom

50

mg/kg s.s.

Cr

mg/kg s.s.

Cr6+

SIST EN ISO 15192:2021,
NM

25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
23.02.22
24.02.22

SIST EN ISO 12846:2012,
modifikacija v točki 5, brez
poglavja 7, NM

Parameter

Rezultat
Opomba

Indeno(1,2,3-c,d)piren

0.08

Enota

Izražen
kot/na

Priprava vzorca
Suha snov s 40 na 105 st.C
Težke kovine

Krom (VI)

<4.0

#

Neakreditiran zaradi izkoristka.
Živo srebro

0.25

mg/kg s.s.

Hg

Kobalt

9.3

mg/kg s.s.

Co

Arzen

5.5

mg/kg s.s.

As

24.02.22
24.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22

[1] Razklop preskusnega vzorca v skladu s SIST EN 16174:2013
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik
Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 03.03.2022 13:23:02
Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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SEBASTIJAN LAMUT
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi
ODP - Občina Kanal - analiza tal

Evidenčna oznaka:

2830-21/98915-22/13883

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo:

/

Izvajalci:

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Maribor,

10.03.2022

27.09.29366

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in
tla
Vodja naloge:
Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.
Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
Stran 1/2

Podatki o vzorcu
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Kanal (SL 10)

Številka vzorca:

22/13883

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Čas odvzema:

17.02.2022 14:00

Vzorec sprejel:

Sebastijan Lamut

Kraj in čas sprejema:

Novo mesto, 18.02.2022 08:23

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-21/98915-22/13883-K

Stran 2/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Kanal (SL 10)

Matriks:
Številka vzorca:

Tla
22/13883

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naloga:

ODP - Občina Kanal - analiza tal

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 03.03.2022

Datum in ura:

17.02.2022 14:00

Datum in ura:

18.02.2022 08:23

Odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Sprejel:

Sebastijan Lamut

Rezultati preskušanja
Parameter

Rezultat
Opomba

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Analiza tal
Suha snov

72.3

%

Kovine
Mangan

1200

#

mg/kg s.s.

25.02.22
25.02.22

Mn

Organska onesnaževala
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)

0.30

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Naftalen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Antracen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fluoranten

0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)antracen

0.04

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Krizen

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)piren

0.04

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fenantren

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(k)fluoranten

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(ghi)perilen

0.10

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
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Rezultati preskušanja
Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22

98.0

%

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

22.02.22
22.02.22

Kadmij

0.44

mg/kg s.s.

Cd

Baker

37

mg/kg s.s.

Cu

Nikelj

57

mg/kg s.s.

Ni

Svinec

24

mg/kg s.s.

Pb

Cink

74

mg/kg s.s.

Zn

Krom

73

mg/kg s.s.

Cr

mg/kg s.s.

Cr6+

SIST EN ISO 15192:2021,
NM

25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
24.02.22
25.02.22

SIST EN ISO 12846:2012,
modifikacija v točki 5, brez
poglavja 7, NM

Parameter

Rezultat
Opomba

Indeno(1,2,3-c,d)piren

0.06

Enota

Izražen
kot/na

Priprava vzorca
Suha snov s 40 na 105 st.C
Težke kovine

Krom (VI)

<4.0

#

Neakreditiran zaradi izkoristka.
Živo srebro

0.47

mg/kg s.s.

Hg

Kobalt

14

mg/kg s.s.

Co

Arzen

6.5

mg/kg s.s.

As

24.02.22
24.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22

[1] Razklop preskusnega vzorca v skladu s SIST EN 16174:2013
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik
Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 03.03.2022 13:25:10
Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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SEBASTIJAN LAMUT
OPPVOT
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi
ODP - Občina Kanal - analiza tal

Evidenčna oznaka:

2830-21/98915-22/13884

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI
TRG SVOBODE 23
5213 Kanal

Naročilo:

/

Izvajalci:

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in tla
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Maribor,

10.03.2022

27.09.29366

Oddelek za podzemne in površinske vode, odpadke in
tla
Vodja naloge:
Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.
Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Podatki o vzorcu
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Morsko (SL 11)

Številka vzorca:

22/13884

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Vzorec odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Čas odvzema:

17.02.2022 14:40

Vzorec sprejel:

Sebastijan Lamut

Kraj in čas sprejema:

Novo mesto, 18.02.2022 08:24

Priloge poročila:

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-21/98915-22/13884-K

Stran 2/2

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Poročilo o kemijskem preskušanju
Vzorec:

Občina Kanal ob Soči - Morsko (SL 11)

Matriks:
Številka vzorca:

Tla
22/13884

Namen:

Analiza po naročilu lastnika

Naloga:

ODP - Občina Kanal - analiza tal

Vodja naloge:

Sebastijan Lamut, mag.ekol.biod.

Naročnik:

OBČINA KANAL OB SOČI, TRG SVOBODE 23, 5213 Kanal

Naročilo:

/

Stanje vzorca:

Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Sprejem vzorca

Datum poročila: 03.03.2022

Datum in ura:

17.02.2022 14:40

Datum in ura:

18.02.2022 08:24

Odvzel:

KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE

Sprejel:

Sebastijan Lamut

Rezultati preskušanja
Parameter

Rezultat
Opomba

Enota

Izražen
kot/na

Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

21.02.22
21.02.22

Analiza tal
Suha snov

72.7

%

Kovine
Mangan

1600

#

mg/kg s.s.

25.02.22
25.02.22

Mn

Organska onesnaževala
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)

0.31

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Naftalen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Antracen

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fluoranten

0.05

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)antracen

0.05

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Krizen

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(a)piren

0.05

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Fenantren

<0.03

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(k)fluoranten

<0.06

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

Benzo(ghi)perilen

0.10

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
22.02.22
25.02.22
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Rezultati preskušanja
Metoda
Kraj izvedbe

Začetek /
zaključek
analize

mg/kg s.s.

ISO 18287:2006, NM

22.02.22
25.02.22

97.6

%

SIST EN 15934:2012 metoda A, NM

22.02.22
22.02.22

Kadmij

0.74

mg/kg s.s.

Cd

Baker

79

mg/kg s.s.

Cu

Nikelj

100

mg/kg s.s.

Ni

Svinec

36

mg/kg s.s.

Pb

Cink

120

mg/kg s.s.

Zn

Krom

120

mg/kg s.s.

Cr

Krom (VI)

<4.0

mg/kg s.s.

Cr6+

SIST EN ISO 15192:2021,
NM

25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
24.02.22
25.02.22

SIST EN ISO 12846:2012,
modifikacija v točki 5, brez
poglavja 7, NM

Parameter

Rezultat
Opomba

Indeno(1,2,3-c,d)piren

0.06

Enota

Izražen
kot/na

Priprava vzorca
Suha snov s 40 na 105 st.C
Težke kovine

#

Neakreditiran zaradi izkoristka.
Živo srebro

0.51

mg/kg s.s.

Hg

Kobalt

29

mg/kg s.s.

Co

Arzen

27

mg/kg s.s.

As

24.02.22
24.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22
25.02.22

[1] Razklop preskusnega vzorca v skladu s SIST EN 16174:2013
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Maja Križan, univ.dipl.kemik
Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 03.03.2022 13:26:44
Rezultati se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času od sprejema vzorca do začetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanašajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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