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Končept odločanja 



SISTEM ZA PODPORO ODLOČANJU 

Sistem je nastal v okviru projekta WATERLOSS. 

Orodje je dostopno na naslovu: 
www.vokas.si/waterloss. 

 

1) Orodje za izobraževanje (kaj je neprodana voda, 
katere so njene komponente, kaj je potrebno meriti, 
kako se izdelujejo ocene nemerjenih količin) 

2) Orodje za podporo odločanju (kako zmanjševati 
neprodano vodo, enostavno iskanje po katalogu 
ukrepov in izdelava predlogov ukrepov za posamezni 
vodovodni sistem) 

 

 



KONCEPTI SISTEMA 

DSS upošteva naslednje paradigme: 

 

(1) Prilagodljivost glede na vedenje o vodovodnem 
sistemu 

(2) Specifičnost glede na državo  

- večjezičnost 

- upoštevanje posebnosti različnih mediteranskih držav 
(vodnatost, sušnost) 

(3) Zmožnost dodajanja ukrepov, ki jih ni v bazi 
Platforma za izmenjavo znanja med uporabniki 

(4) Možnost širjenja in spreminjanja (logike izbiranja 
ukrepov) 

(5) Zmožnost učenja algoritma (self-learning) z 
dograjevanjem baze izkušenj uporabnikov 



OSNOVNI GRADNIKI 

VODNA BILANCA VODOVODNEGA SISTEMA 

KATALOG UKREPOV (streteški, operativni) 

HIERARHIČNO ODLOČITVENO DREVO 

IWA KAZALNIKI IN SPREMENLJIVKE (izmed 232 
spremenljivk izbranih 60) 

MEJNE VREDNOSTI IWA kazalnikov 
(pridobljenih s terena – pilotna območja) 

POROČEVALSKI SISTEM ZA ZAJEM PODATKOV 
UPORABNIKOV 

 



IWA VODNA BILANCA 

MERJENE KOLIČINE 



STRUKTURA NEPRODANE VODE 

POSEBNA KATEGORIJA: 
NEPLAČANI RAČUNI (IN ODPISI) 



KATALOG UKREPOV 



ODLOČITVENO DREVO 
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Bajesovo pravilo 



IWA SPREMENLJIVKE IN KAZALNIKI 

170 kazalnikov, ki se jih izračuna iz 232 spremenljivk 

 

TA: Spremenljivke vodne porabe v vodovodnem sistemu (vodna 
bilanca) 

TB: Spremenljivke operaterja VS (tudi število zaposlenih…) 

TC: Kapacitete, dolžine and volumni VS 

TD: Poraba energije, izpadi, tlak v VS, … 

TE: Populacija, objekti, oskrbovani porabniki, pritožbe 

TF: Populacija, porabniki (stranke) 

TG: Finančne in ekonomske spremenljivke 

TH: Druge spremenljivke 

IZBRANIH JE BILO 60 SPREMENLJIVK 



MEJNE VREDNOSTI 



STRUKTURA DSS 

DSS 

ODLOČITVENO 
DREVO (logika) 

MEJNE VREDNOSTI 

BAYESOVA 
TEORIJA 

IWA PI 
IWA CI 
IWA SPREM. 

KAZALNIKI V.S. 

BAZA  
UKREPOV 
 
 

SEZNAM 
PREDLAGANIH 
UKREPOV ZA 
ZMANJŠANJE 
NEPRODANE 
VODE 

POROČEVALSKI SISTEM 



PRILAGAJANJE ZNANJU UPORABNIKA 

1) Upravljalci, ki nimajo popolnega vedenja o 
svojem sistemu 
  - ne meri se vseh potrebnih spremenljivk  (vodna bilanca, IWA 
spremenljivke, …) 

  DSS pomaga pri izdelavi vodne bilance, tipičnih vzrokih za 
neprodano vodo, sistematično pregledovanje kataloga ukrepov 

2) Upravljalci, ki imajo zelo podrobno vedenje o 
svojem sistemu 

  - meritve ter ocena vodne bilance 

  - izvajanje meritev za IWA perf. indikatorje. 

  - GIS, hidravlični model, … 

  DSS aktivno predlaga nabor najpomembnejših ukrepov za 
posamezno kategorijo neprodano vode 

 



PREDSTAVITEV SISTEMSKIH KOMPONENT 

VNOS IWA 
SPREMENLJIVK 
ZA VODOVODNI 
SISTEM 

IZRAČUN IWA 
PERFORMAČNIH  
INDIKATORJEV 

PRIKAZ VODNE 
BILANCE TER 
OVREDNOTENJE 
NEPRODANE 
VODE (ILI) 

SISTEM VREDNOTENJA PERFORMANČNIH 
INDIKATORJEV TER ODGOVARJANJE NA 
VPRAŠANJA (ODLOČITVENO DREVO) 

PRIKAZ 
USTREZNIH 
UKREPOV ZA 
ZMANJŠANJE 
NEPRODANE 
VODE 

Nabor 60 od 300 IWA 
spremenljivk (vodna bilanca, 
shranjevanje vode, priprava 
pitne vode, merjenje, hidrantno 
omrežje, karakteristike cevi, 
pritisk, …) 

30 IWA indikatorjev (vodna 
bilanca, infrastrukturni indeks, 
okvara hišnih priključkov, 
okvara vodov, obnova vodov, 
gostota prebivalstva, nadzor 
omrežja, …) 



UČENJE DSS SISTEMA 

UPORABNIKI NADGRAJUJEJO BAZO UKREPOV 

S PODAJANJEM KONKRETNIH IZKUŠENJ: 

-   Tip ukrepa, ki so ga že izvedli 

-   Državo in mesto implementacije 

-Stroške implementacije ter časovna referenca  

-Učinkovitost implementacije 

-Predvidene učinke (povračilo merjene v €) 

-Delež neprodane vode pred in po 
implementaciji 

-Komentarji 



MASKE DSS – VODNA BILANCA 



MASKE DSS – ODLOČITVENO DREVO 



MASKE DSS – ODLOČITVENO DREVO 

Op27 = Dejanske vodne izgube na priključek = litrov/priključek/dan 
Op28 = Dejanske vodne izgube na km omrežja  = litrov/km/dan  



MASKE DSS – PREDLAGANI UKREPI 



Izdelani moduli:  

nje podatkov v oblaku. Pri tem je zasnovan kot:  

Poročevalski modul preko katerega uporabnik posreduje podatke o 
svojem vodovodnem sistemu, ki je predmet vrednotenja;  

Modul za analizo potrebnih in razpoložljivih spremenljiv in 
indikatorjev;  

Modul za izbor večjezične funkcije aplikacije: angleščina, 
slovenščina, grščina, francoščina. 

Modul za vodenje po sistemu za podporo odločanju pri izboru 
prioritetnih ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub.  

Modul za pregledovanje možnih ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub.  

Modul za poročanje o rezultatih oziroma učinkih izvedenih 
ukrepov za zmanjšanje NRW. 

 



Zaključki - Poudarki: 

  

- Poleg vodnih izgub je potrebno obravnavati celoten koncept 
neprodane vode; 

- Poleg ukepov rehabilitacije omrežja in aktivnega iskanja omrežja 
se je potrebnmo zavedati tudi niza drugih ukrepov; 

- Kakovost izdelave vodne bilance v sloveniskih vodovodnih 
sistemih je zelo nizka  

- Spremljanje učinkov ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub / 
neprodane vode ni sistemsko obvladovano 

 

 

 

 

 



Hvala za pozornost! 


