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I. Strokovne podlage 

 

Bistvo dobre prakse je, da 

se pri pripravi vsebine 

posameznih poglavij 

upoštevajo vse dosedanje 

podlage in raziskave, 

preverijo dosedanji režimi 

varovanja ter predlaga 

njihovo smiselno 

nadaljevanje.  

 



Vsebina strokovnih podlag 

1. Geološki in hidrogeološki opis  

(HG karta, hidrološki podatki) 
2. Ocena potencialnih zalog  

3. Opis uporabljene metode za 
določitev VVO 

4. Predlog razmejitve VVO 

5. Navedba izjemnih primerov, če so 
prisotni, in njihov opis 

6. Opis uporabljene metode za 
določitev stopnje varovanja 

7. Predlog stopnje varovanja z navedbo 
zaščitnih ukrepov, prepovedi in omejitev 

8. Predlog sanacijskih ukrepov za obstoječe 
dejavnosti, ki ogrožajo vodni vir 

9. Tehnični opis in izvedbeni 
načrt zajetja 

10. Predlog režima obratovanja zajetja in 
dopustne količine izkoriščanja 



Dobra praksa pri pripravi strokovnih podlag 

za vodovarstvena območja (VVO) 

1. Opis hidrogeoloških lastnosti zajema: 

– opis parametrov iz dosedanjih hidrogeoloških raziskav območja in  

– uporabljene vrednosti parametrov (ne samo red velikosti), 

2. ocena zalog je dana z vsemi vhodnimi parametri izračuna 

ter navedbo virov podatkov, 

– padavine, ETR, infiltracija …, 

3. za vsak notranji VVO posebej se navedejo: 

– tip zajetega vodonosnika,  

– značilnosti toka podzemne vode v obravnavanem vodonosniku, 

– metoda, ki je bila uporabljena pri določitvi mej notranjih VVO, 



Dobra praksa pri pripravi strokovnih podlag 

za vodovarstvena območja (VVO) 

4. VVO in zajetja naj bodo načrtovana tako, da 

– je površina VVO III čim bolj enaka površini, ki zagotavlja napajanje  

v količini enaki  povprečnemu odvzemu vode, 

– površina VVO II zagotavlja napajanje in dolgoročno obnavljanje 25 

% količine odvzete vode v povprečnem hidrološkem letu in 

– se za črpalno vrtino izračunajo potencialne zaloge vode ter na 

podlagi teh predvidi velikost celotnega napajalnega zaledja, oziroma  

– predvidi režim obratovanja zajetja in dopustne količine odvzema, pri 

katerih ne bo prišlo do praznjenja vodonosnika in drugih neugodnih 

vplivov na vodonosnik. 



Dobra praksa pri pripravi strokovnih podlag 

za vodovarstvena območja (VVO) 

5. izjemne primere za obstoječe dejavnosti in posege 

oziroma v OPPN-ju načrtovane posege se predvidi že v 

strokovnih podlagah, 

6. jasno se razloži razloge za predlog stopnje varovanja za 

vsako notranje VVO in za delitev VVO (A, B, C,…), 

7. ukrepi, prepovedi in omejitve se prilagodijo: 

– danemu območju in  

– dejavnostim, ki že v današnjem stanju lahko povzročajo težave 

količinskega ali kakovostnega stanja, 

 



Dobra praksa pri pripravi strokovnih podlag 

za vodovarstvena območja (VVO) 

8. Sanacijski ukrepi ter prepovedi, omejitve in zaščitni ukrepi  

se pripravijo glede na  

– pregled količine in kakovosti vodnega vira za zadnjih 10 let,  

– dejanske težave in ugotovljene trende, 

9. tehnični opis se poda s skico ali načrtom zajetja in zajema 

podatke:  

– opis zajetja z izmerami ter označenim odsekom zajema podzemne 

vode (z grafično prilogo);  

– tip zajetja (drenažno zajetje, zajet izvir, zajet izvir s poglobitvijo,…), 

ter kolikšen delež vode je zajet (stalni / občasni občasni preliv,…); 

– kje so merilne točke gladine, pretoka, preliva in odvzem vzorca 

surove vode, tako da je možno kadarkoli izvesti primerljive meritve., 

 



Dobra praksa pri pripravi strokovnih podlag 

za vodovarstvena območja (VVO) 

10.  Vse količine so določene na podlagi dejanskih podatkov in 

izračunov, jasno podane in pravilno opredeljene: 

– letna količina odvzete vode,  

– povprečna količina odvzema vode,  

– maksimalni oziroma konični odvzem,  

– najmanjši odvzem vode,  

– najnižji in najvišji pretok izvira,  

– ocenjena srednja izdatnost,  

– količina preliva vode. 

 



II. Pomen sodelovanja 

upravljalec-pripravljalec 
 

Postopek do sprejetja uredbe je najlažji in 

najhitrejši, če občina oziroma upravljavec na 

pristojno ministrstvo skupaj s pobudo predloži 

dobro pripravljene strokovne podlage. 
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Dobra praksa sodelovanja upravljavec – 

pripravljavec pri pripravi strokovnih podlag 

1) uskladitev poimenovanja vodnih virov; 

2) uporaba in določitev točnih lokacij zajetij (pojavljajo se 

odstopanja od koordinat in parcelnih številk zajetij, 

dodeljenih vodnih dovoljenj …); 

3) pregled vodnih dovoljenj ter opredelitev dosedanjega 

varovanja vodnih virov s predložitvijo strokovnih podlag, na 

podlagi katerih je bilo vzpostavljeno dosedanje varovanje 

(tekstualno in grafično);  

4) povzetek stanja vodnega vira (glede kakovosti in količine) 

za zadnjih 10 let in po možnosti ugotovitev pojavljanja 

onesnaževal in pojavljanje značilnih trendov;  



5) pregled sedanjega stanja in rabe tal na napajalnih zaledjih 

vodih virov in opredelitev dejavnosti, ki v zaledju 

predstavljajo možno tveganje za varno oskrbo s pitno 

vodo,  

– pripravi se pregled objektov, ki že povzročajo težave, 

6) skupen pregled ustreznosti predlaganih prepovedi, 

omejitev in zaščitnih ukrepov (poostritve …), 

7) pregled OPPN-ja ter opredelitev morebitnih potrebnih 

izjemnih primerov. 

 

Dobra praksa sodelovanja upravljavec – 

pripravljavec pri pripravi strokovnih podlag 



Srednja koncentracija nitrata v 

podzemni vodi 17,61 mg/l 

 iz izgub iz kanalizacije 7,03 mg/l  

 iz kmetijstva 10,58 mg/l. 

mg NO3/l – porazdelitev 

koncentracij nitrata v 

podzemni vodi - po rezultatih 

iz opazovalnih vrtin 

 

V sedanjem času se analize tveganja izdelujejo za posamične posege,  

Kumulativne obremenitve iz stalnih onesnaževanj ali seštevanje verjetnosti 

nesrečnih dogodkov se v vsakdanji praksi še ne upoštevajo. 

III. Uporaba analize tveganja pri načrtovanju 

prepovedi, omejitev in zaščitnih ukrepov 



Dobra praksa pri uporabi analize tveganja 

1. Analiza tveganja se uporabi za čas gradnje in za čas 

obratovanja posega ali naprave 

– s pomočjo analize tveganja preverjati, ali bodo ukrepi ustrezali tudi 

varovanju količinskega stanja vodnega vira in ali so odporni proti 

podnebnim spremembam. 

2. upravljavec in izvajalec analize tveganja si pomagata pri 

– pridobivanju statističnih podatkov o nesrečah (razlitja nevarnih 

snovi, požari, napake na rezervoarjih, nepravilna uporab pesticidov, 

gnojevke in podobno). 

– beleženju vseh dejanskih neposrednih in posrednih, finančnih in 

nefinančnih stroškov, ki nastanejo v primeru kakršnihkoli nesreč in 

odpravljanja njihovih posledic za oskrbo z vodo, ne glede na vire teh 

stroškov. 



Dobra praksa pri uporabi analize tveganja 

3. upravljavec kritično ocenjuje že izvedene analize tveganja 

in vodi zbirni pregled obremenitev 

– upravljavec vse izvedene analize tveganja oziroma njihove rezultate 

uporabi  pri pripravi in posodabljanju varnostnega načrta 

4. upravljavec in občina spodbujata izdelavo splošnih analiz 

tveganja za iste vrste posegov, na primer: 

– za izdelavo vrtin, za izpuste odpadnih vod,  za posege pod gladino 

podzemne vode, in podobno 

5. pri analizi tveganja je izhodišče, da viri stalnega 

onesnaževanja ne smejo povzročati zaznavnih vplivov na 

podzemno vodo  

– na zajetju ali izviru, 

– niti neposredno pod samim posegom 



IV. Vključevanje strokovnih podlag v 

prostorsko načrtovanje občine in obratno 

 

Nekateri primeri neustreznega usklajevanja rabe prostora in varovanja 

vodnih virov ponekod izpred več desetletij še danes povzročajo stroške.  

SLIKA 



Dobra praksa pri usklajevanju strokovnih 

podlag in prostorskim načrtom 

 

1. Usklajevanje prostorskega načrta in strokovnih podlag 

poteka na podlagi  

– želene ciljne kakovosti vode ter varnosti oskrbe z vodo in 

– jasne slike končne ureditve v enotah urejanja prostora, 

2. v prostorskem načrtu so opredeljena tudi  

– območja potencialnih vodnih virov ter  

– območja, na katerih takih vodnih virov ni,  

 

 



Dobra praksa pri usklajevanju strokovnih 

podlag in prostorskim načrtom 

3. že v času priprave strokovnih podlag so evidentirani vsi 

posegi in dejavnosti: 

– ki že danes povzročajo onesnaženje ali  

– ogrožajo varnost oskrbe s pitno vodo,  

4. za te objekte, naprave ali dejavnosti je ugotovljeno:  

– do kakšne mere so usklajeni s sodobnimi okoljskimi standardi, 

– ali so sanacijski ukrepi potrebni kljub upoštevanju teh standardov,   

– če to v danem trenutku priprave strokovnih podlag ni možno, je 

pripravljen vsaj časovni načrt z mejniki take analize. 



V. Perspektiva zagotavljanja višjih standar-

dov oziroma ciljev za kakovost pitne vode 

 

Veliko vodnih virov, zajetih in varovanih za oskrbo s pitno vodo, ustreza 

mejnim vrednostim kakovosti in varnosti. 

Vendar pa so človekovi vplivi na kakovost vode teh vodnih virov več kot 

očitni ali celo občasno povzročajo motnje v oskrbi. 
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Dobra praksa pri zagotavljanju višjih ciljev 

za kakovost pitne vode 

1. Pregledno se spremlja prostorski in časovni razvoj 

vrednosti parametrov kakovosti vode,  

– še posebej pojav naraščajočih trendov, 

2. spremlja se koncentracije tudi tistih onesnaževal 

– katerih vrednosti se gibljejo še precej pod danes dovoljenimi mejnimi 

vrednostmi, 

– ki se občasno pojavljajo v zaznavnih koncentracijah, 

3. vzpostavljena je strategija zgodnjega odkrivanja virov 

onesnaženj, 

 



Dobra praksa pri zagotavljanju višjih ciljev 

za kakovost pitne vode 

4. za onesnaževala oziroma njihove pojave so ugotovljene 

dosegljive dolgoročne ciljne vrednosti, 

– dosežena je sprejemljivost možnih ukrepov, 

– roki za doseganje ciljev so prilagojeni na šestletne upravljavske 

cikluse.  

 

Izvedljive ukrepe in cilje lahko za vsako vodovarstveno 

območje načrtujemo z uporabo analize tveganja.  

 

Posebne cilje za določeno vodovarstveno območje je možno 

načrtovati za kemijsko, količinsko in tudi mikrobiološko 

stanje. 



VI. Sodelovanje med uporabniki prostora in 

upravljalcem oskrbnega sistema 

 

 

Upravljavec vodnega vira ima v zaledju zajetja pristojnosti le na svojem 

ozemlju, oceno tveganja pa izvaja za celotno prispevno zaledje. 



Dobra praksa sodelave med uporabniki 

prostora in upravljalcem 

1. ukrepi so opredeljeni glede na posebnosti območja, so 

obvezni, dolgoročni in se ne prilagajajo trenutni politiki,  

2. obstaja koordinacija s pristopom reševanja skupnih 

uporabnih nalog, 

3. ukrepi so usmerjeni v konkretne probleme (npr., doseganje 

obrata trenda ali določene višje kakovosti pitne vode) 

4. sodelava med uporabniki prostora in upravljavci vodnega 

vira je določena s pogodbo, ki se letno obnavlja. 

Postavitev sheme, v kateri lahko vsi sodelujejo, je osnova 

dobre prakse! 



Hvala za pozornost! 

http://www.postcarbon.org/wp-content/uploads/2015/09/piraro-12-30-07.jpg 



Viri 

• Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja, Uradni list 

RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16. 

• Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. 

oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne 

politike. 

Predstavitev: 2. dan, 23.9.2016, sekcija B) Oskrba s pitno vodo, 10:20 – 11.00 

Kongresni center Rogaška, Zdraviliški trg 6, 3250 Rogaška Slatina 


