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 Nedavni primeri kritičnih odločitev na 
področju oskrbe s pitno vodo

 Orodja za obvladovanje tveganj na področju 
oskrbe s pitno vodo – varnostni načrti 

 Upravljanje z zavezo k varni in zanesljivi 
oskrbi s pitno vodo – „Commitment
Management“

VSEBINA PREDAVANJA



Koncept odločanja



KAJ LAHKO GRE NAROBE? 
ANALIZA PRETEKLIH DOGODKOV

UČNI NIZ ZA REGISTRACIJO 
PRETEKLIH ALTERNATIV in NANJE 

VEZANIH VERJETNOSTI  

vključitev v 
nedokumentirani 
individualni sistem 
odločanja

vključitev v 
dokumentirani sistem 
odločanja institucije  
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KAJ LAHKO GRE NAROBE? 



PRIMERI NEVARNIH DOGODKOV   

 Oskrba mesta FLINT – MICHIGAN (2011-2016)
 Incident v BOSTONU - 2013
 KHARKIV – UKRAJINA – 1995
 …



FLINT

FLINT MICHIGAN 2011-2016   



FLINT MICHIGAN 2011-2016   
• PREDVIDENE PODRAŽITVE VODE IZ sitstema DWSD (Detroit 

Water) za dobavo vode mestu FLINT vodijo k pobudi za 
izvedbo lastnega oskrbnega sistema (KWA) (2011) 



FLINT MICHIGAN 2011-2016   
•Detroit Water je po 

neuspešnih pogajanjih 

v letu 2013 obvestil, da 

bo prenehal dobavljati 

vodo aprila 2014. 

•V osmih mesecih 

(2013–2014) je mesto 

Flint za več kot 4 mio. 

USD usposobilo 

rezervni vodni vir – reko 

Flint. 

•Opozorila glede 

onesnaženosti in 

primernosti za 

obdelavo.



FLINT MICHIGAN 2011-2016   
•25. aprila 2014 je 

mesto začelo 

uporabljati nov vodni vir 

– reko Flint. V nekaj 

tednih po preklopu so 

se začele pritožbe o 

neustreznem vonju 

vode in njeni kakovosti. 

Protikorozijska zaščita 

(z ortofosfati) ni bila 

implementirana. 

•Predvideni strošek 

zaščite (ortofosfati) 140 

USD na dan



FLINT MICHIGAN 2011-2016   
•Pojav vzorcev s 

koliformnimi bakterijami, 

upravljavec je povečal 

izpiranje vodovoda in 

kloriranje, izdano je bilo 

priporočilo za 

prekuhavanje vode. 

•Oktobra 2014 se je 

podjetje General Motors v 

svoji tovarni motorjev 

preklopilo na drug vodni 

vir zaradi korozivnosti 

vode iz vodovodnega 

sistema mesta Flint, ki je 

bila neprimerna za 

industrijsko rabo. 



FLINT MICHIGAN 2011-2016   
• Januarja 2015, Detroit 

Water ponudi, da 

ponovno priklopi 

mesto Flint na oskrbo 

iz vodnega vira jezera 

Huron, - zavrnjeno

• Septembra 2015 -

deset odstotkov 

vzorcev vode s 

preseženimi mejnimi 

vrednostmi za svinec. 

• Oktobra 2015 je bilo 

razglašeno izredno 

stanje zaradi stanja 

pitne vode v mestu 

Flint. 



•Oktober 2015 ponovni priklop na Detroit Water, 

•18. 4. 2016 popravljen varnostni načrt oskrbe s pitno vodo 

(Water Safety Plan) okrožja Michigan.

•Januar 2016 Predsednik Obama s predsedniškim odlokom 

razglasi zvezno pomoč mestu Flint in državi Michigan za 

obvladovanje krize oskrbe s pitno vodo. 

FLINT MICHIGAN 2011-2016   



BOSTONSKI INCIDENT 2013
• policija države Massachusetts obveščena, da se pozno ponoči 

skupina neznancev giblje v ograjenem območju vodnega 

zadrževalnika

• na varovanem območju ponočevalo sedem oseb iz Pakistana, 

Savdske Arabije in Singapurja. 

• Preverjanje je pokazalo, da so absolventi kemije in da njihov 

vdor na varovano območje nima znakov kaznivega dejanja. 



KHAKRIV UKRAJINA INCIDENT (1995)
Poplave, 29. junija 1995 v mestu 
Kharkiv povzročile izpad delovanja 
kanalizacijskega sistema. 

Kanalizacijski sistem - centralno 
črpališče in rezervoar v globini 40 
metrov. 

Sanacija kanalizacijskega sistema -
en mesec prekinili oziroma močno 
omejili dobavo vode mestu Kharkiv 
z 1,5 milijona prebivalci. 

Potreba po zmanjšani porabi vode tudi zaradi recepienta (reka 
Udy), ki predstavlja vodni vir za velik del Donetske regije.   



UGOTOVITVE – NEVARNI DOGODKI

• RAZLIČNI VZROKI – POGOSTO VERIGA DOGODKOV, PRI 
ČEMER ODLOČITVE POGOSTO SEGAJO V SAMO ZASNOVO 
SISTEMA.

• FORENZIČNO SPREMLJANJE NEVARNIH DOGODKOV IN 
PRENOS V SISTEME ODLOČANJA JE KLJUČNEGA POMENA, 
DA SE IZ PRETEKLIH DOGODKOV TUDI KAJ NAUČIMO    



ORODJA ZA OBVLADO-
VANJE TVEGANJ





ORODJA ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ



(ULČAR 2011)



ORODJA ZA OBVLADOVANJE TVEGANJ





KATALOG UKREPOV
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Spregledani del  VNPV-jev

UPRAVLJANJE Z ZAVEZAMI 
COMMITMENT MANAGEMENT 

Commitment management is an advanced method through which an 
organization applies quality principles to business terms, policies, practices and 

processes to drive improvement in negotiation, contract performance and 
governance standards. It is a systematic way of ensuring that business 

requirements and capabilities are aligned to formal commitments, to make sure 
that opportunity selection is optimized and business relationships are fulfilled as 

agreed.

Upravljanje z zavezami je napredni postopek s katerim 
organizacija izvaja načela kakovosti poslovnim določilom, 
politiki, praksi in procesom, da s tem poganja izboljšave v 

pogajanjih, pogodbenih standardih in standardih upravljanja. 
To je sistematični način, izpolnjevanja poslovnih zahtev, s 

čimer je usposobljenost usklajena s formalnimi zavezami. S 
tem zagotovimo, da so odločitve optimizirane in poslovni 

odnosi izpolnjeni kot je dogovorjeno. 



Znane znanke In neznane neznankeZnane neznanke…

Svet kot ga poznamo…tveganja

Stinky unknowns – Umazane neznanke?         



COMMITMENT MANAGEMENT

PODROČJE Opredelitev splošne zaveze

• Poškodbe okolja so lahko nepovratne. Okoljska tveganja morajo biti 
analizirana in obravnavana. 

• Zaveze, delovanje, infrastruktura, vrednote in običaji, ki omogočajo, 
da skupnost/mesto lahko deluje v skladu z zakoni in običaji

• Osebe, ki živijo, delajo ali obiskujejo mesto morajo biti varovani pred 
nesrečami, ki imajo lahko kot posledico poškodbo ali smrt 

• Kot delodajalec imamo odgovornost, da varujemo naše zaposlene 
pred poškodbami na delovnem mestu

LJUDJE

OKOLJE

FUNKCIJE 
MESTA/DRUŽBE

• Poškodbe lastnine so lahko nepovratne. Tveganja vezana na 
lastnino (fizično, monetarizirano) morajo biti analizirana in 
obravnavana.

LASTNINA

KAJ JE vredno/potrebno VAROVATI 
PRED TVEGANJI?

DOLOČANJE PRIORITET ZAVEZAM 



COMMITMENT MANAGEMENT
Identifikacija in klasifikacija zavez – primer mesto Stockholm

Skupaj 815 zavez za 50 oddelkov in podjetij (2014)

Število enoličnih zavez 337 



COMMITMENT MANAGEMENT



COMMITMENT MANAGEMENT

ZAVEZANOST K IZVAJANJU DEJANJ, 
ki izhajajo iz opredeljenih zavez

• Identifikacija dejanj (ukrepov) in njihova povezava z 
organizacijsko enoto/posameznikom 

• Časovna umestitev 
• Viri potrebni za izvajanje kot del zaveze
• Izobraževanje
• Vzdržavanje sistema upravljanja z zavezami

OSKRBA S PITNO VODO KOT ZAVEZA 



Hvala za pozornost!

doc. dr. Primož Banovec, primoz.banovec@fgg.uni-lj.si


