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PREDGOVOR 
 
 
Pričujoča knjiga »Pogled na vode v Sloveniji« je druga v zbirki Posebne publikacije, ki jih je Statistični urad RS namenil področju okolja. 
Pogled na vode, odnos do voda je danes bistveno drugačen od tistega, ki je prevladoval v ne tako davni preteklosti. Še do nedavnega je 
bilo gospodarjenje z vodo v glavnem prepuščeno lokalni ravni, predvsem takrat, ko je ni bilo na voljo v zadostnih količinah, na primer v 
sušnih obdobjih, ali ko je je bilo preveč, običajno ob izbruhu povodenjskih dogodkov, ter ob občasnih pojavih bolj lokalno izraženih 
onesnaženj. Težave, povezane s kakovostjo in količino vode, obravnavamo dandanes v povezavi z globalnim kroženjem vode – to pa ni 
le geološki proces, temveč tudi proces, na katerega močno vplivajo človekova dejanja. Zato ima voda z vidika celostnega in trajnostnega 
gospodarjenja poleg nacionalnega še regionalni in mednarodni pomen. 
  
V zvezi z varstvom okolja se na področju voda srečujemo z različnimi pristopi in pristojnostmi pri obvladovanju nastalih problemov. 
Razlike v doslednosti pri uresničevanju načela previdnosti v praksi ustvarjajo razlike tudi v stanju vodnega in obvodnega okolja. Ob tem, 
da se poudarja pomembnost vode, potrebujemo dobro razvito vodovarstveno zakonodajo in na njej temelječo – seveda učinkovito – 
državno politiko gospodarjenja z vodnimi viri po povodjih kot zaključenih naravnih enotah. Za boljše razumevanje in prikazovanje 
mnogovrstnih problemov v zvezi z gospodarjenjem z vodami in za kritično spremljanje izpeljave političnih odločitev s področja varstva 
voda potrebujemo množico informacij in kazalnikov z ustrezno sporočilno vrednostjo. Pomemben metodološki dejavnik v njihovem 
razvoju in oblikovanju je določitev meril, kot so: politična pomembnost, pravočasnost, znanstvena in analitična utemeljenost, sledljivost, 
primerljivost ipd. Dostop do virov primarnih podatkov in tudi iz njih izpeljanih podatkov zahteva medinstitucionalno sodelovanje, to pa se 
področja voda dotika na različnih ravneh in v različnem obsegu.  
 
V okviru meddisciplinarnega odnosa do voda je pričujoča knjiga zasnovana tako na podatkih Statističnega urada RS kakor tudi na 
podatkih drugih institucij, ki k področju voda pristopajo v skladu s svojimi pristojnostmi. Pri tem smo se še posebej osredotočili na 
predstavitev podatkov in iz njih izpeljanih ocen, ki temeljijo na statističnih raziskovanjih s področja voda. V splošnem pa smo pogled na 
odnos do voda skušali predstaviti kot soodvisnost pojavov, v katerih se odražajo vsi elementi vzročno-posledične verige, ki povezuje 
človekove dejavnosti z njihovimi okoljskimi, socialnimi in ekonomskimi vplivi. 
 
Knjiga vsebuje poleg glavnega besedilnega dela ter grafičnih, tabelarnih in kartografskih prikazov opazovanih pojavov tudi nekatere 
dodatne informativne vsebine – te smo zaradi preglednosti uokvirili –, in sicer povsod tam, kjer se nam je to zdelo smiselno. Celotna 
publikacija je naš prispevek k boljšemu razumevanju in poznavanju voda in odnosa do voda  v Sloveniji. 
 
 
 
 
 

Mag. Irena Križman 
generalna direktorica 

Statističnega urada RS 
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POGLED NA VODE V SLOVENIJI 
 
1. Uvod 
 
Voda je ključni dejavnik v kemijskih, fizikalnih in bioloških procesih na Zemlji in so zato vse njene pojavne oblike že od nekdaj vzbujale 
človekovo pozornost.  
Zemljo imenujemo tudi »vodni planet«, saj pokriva voda kar tri četrtine njenega površja. 97,5 % od skupne količine vode na Zemlji je 
slane vode iz morij in oceanov in le 2,5 % je sladke vode v različnih agregatnih stanjih. Brez vode ni življenja in razvoja. Delež vode kot 
osnovnega gradnika živih bitij se giblje v širokem razponu od 50 % do čez 90 %. Procesi v naravi, v katerih sodeluje voda, odsevajo 
pravzaprav njene lastnosti. 
Kroženje vode v naravi temelji na ravnovesju vseh njenih pojavnih oblik. Za človeka in njegovo življenjsko okolje je pomembno, da so 
vse oblike vode v naravi obvladljive, sicer postaja voda izvor različnih tveganj za človeka in naravne ekosisteme. Človekovi pogosti in 
neprimerni posegi v naravno okolje in pretiran razvojni zamah vse bolj vplivajo na tokove kroženja vode v naravi in s tem podirajo 
obstoječa razmerja vodnih količin, časovno in prostorsko, spreminja pa se tudi kakovost voda. 
Rezerv pitne vode na Zemlji je vse manj zaradi visoke stopnje naravne rasti prebivalstva kot tudi zaradi vse večjega onesnaževanja in 
nepremišljenega razsipavanja dragocenih rezerv. Nesorazmerje med potrebami človeštva po vodi in njenimi razpoložljivimi količinami se 
v mnogih predelih sveta nenehno stopnjuje. Čeprav velja, da spada voda med obnovljive vire, je njena sposobnost obnavljanja omejena. 
Prekomerno črpanje vode presega v mnogih delih sveta naravno obnavljanje podzemne vode¸ to je povzročilo, da upada raven 
podtalnice, da se sesedajo vodonosne plasti in da se posedajo tla, to pa povzroča tako neposredno kot posredno škodo na površju. 
Svetovno vodno okolje se je v izredno kratkem obdobju zelo močno spremenilo. Številne reke so danes zaradi prekomerne izrabe rečne 
vode postale podobne zapletenim vodovodnim sistemom, njihov časovni in količinski pretok sta popolnoma nadzorovana. Zaradi 
netrajnostnega pristopa v gospodarjenju z vodo so postale motene temeljne ekološke funkcije mnogih rek in vodnih ekosistemov; te pa 
so najboljši kazalnik vodnih razmer. Bistvo dileme našega časa je, kako uravnovesiti potrebe človeštva in njegovih dejavnosti po vodi, 
hkrati pa zavarovati temeljne ekološke funkcije vode. 
 

Okvir 1: Nekatere posebnosti vode 
Zaradi mnogih svojih enkratnih lastnosti ima voda na Zemlji posebno vlogo.  
Voda je edina naravna snov, ki se pojavlja na Zemlji v vseh treh agregatnih stanjih – v tekočem, trdnem (led) in plinastem (para) – v temperaturnem 
razponu, ki je značilen za obstoj življenja na njej. 
Ključna dejavnika, odgovorna za mnoge posebnosti vode, sta dva, in sicer: neenakomerna porazdelitev električnega naboja znotraj prostorske 
ureditve vodnih molekul ter njegova tetraedrska razporeditev. 
Voda kot »vsestransko topilo« ima raztapljajočo moč za več snovi kot katerakoli druga tekočina. Zato so voda in vodne raztopine nenadomestljive 
pri uravnavanju mnogih življenjsko pomembnih procesov v živih organizmih (nosilec hranil, mineralov in drugih kemijskih snovi, v biokemijskih 
reakcijah, ki se dogajajo v celicah in tkivih, v toplotno-regulacijskih procesih, kot so absorpcija vlage in transpiracija, v tvorjenju strukture in lastnosti 
makromolekul, kot so beljakovine in nukleinske kisline). Kot osnovna sestavina celic, tkiv in telesnih tekočin preprečuje tudi trenje med površinami 
tkiv in vzdržuje vlažnost sluznic v telesu. 
Visoka površinska napetost vode pogojuje njeno posebno vlogo v kapilarnih procesih (gibanje z raztopljenimi snovmi skozi korenine rastlin ali skozi 
krvne žile v človekovem telesu). 
Gostota vode se z višanjem temperature ne zmanjšuje v celotnem območju in v tem odstopa od splošnega pravila. Voda je najgostejša na 4 °C (pod 
atmosferskim pritiskom), in sicer je njena gostota pri tej temperaturi 1kg/1dm3. Pri segrevanju v temperaturnem območju od 4 °C do 100 °C 
(vrelišče) se gostota vode zmanjšuje. Tudi pri ohlajevanju od 4 oC do 0 oC (zmrzišče oz. tališče) se gostota vode zmanjšuje. Do pojava nepravilnosti 
prihaja pri vodi zaradi močnih orientacijskih in vodikovih vezi med molekulami vode.  
Pri 4 oC začnejo molekule vode graditi tetraedrsko strukturo; ta se dokončno oblikuje pri 0 oC, ko voda zmrzne in nastane led. V tej strukturi so med 
molekulami vode praznine (heksagonalni kanali), zato je gostota ledu manjša od gostote vode in led plava na vodi. Pri taljenju ledu se ta struktura 
deloma poruši, kar pomeni večanje gostote. Pri nadaljnjem segrevanju se tetraedrska struktura naprej razgrajuje in gostota neprestano raste, 
obenem začne nastajati drug, temu nasprotujoč pojav, in sicer kinetično gibanje molekul vode; to povzroči trganje vezi med posameznimi 
molekulami vode in postopoma vpliva na zmanjševanje gostote vode. Ta učinek postane prevladujoč šele pri temperaturi 4 °C, pri nižji temperaturi 
pa je pomembnejši učinek rušenja tetraedrske strukture. 
Ta izjemnost vode je izredno pomembna za življenje in učinkuje v mnogih primerih v naravi. V zimskem času se skupaj z ozračjem ohlaja tudi voda. 
Ker ima voda visoko specifično toploto (kapaciteto), se počasi ohlaja. Ko se voda na površju ohladi na 4 °C in je kot taka najgostejša, potuje na dno 
(morja, oceani, jezera, mlake), na površje pa pritečejo toplejše in lažje vodne plasti, ki se ohlajajo. Ko je vsa voda ohlajena na 4  C, se začne 
nadaljnje ohlajevanje in zmrzovanje vode na površju, gostota se ji postopoma manjša in tako nastane led. Zaradi izolacijskih lastnosti ledu je 
ohlajevanje vode proti dnu upočasnjeno, le v redkih primerih zmrzne voda do dna. Če bi proces zmrzovanja potekal v nasprotni smeri, bi bilo 
življenje v vodi popolnoma onemogočeno.  
Opazovano s fizikalno-kemijskega stališča se učinek visoko urejene molekularne strukture vode kaže v procesih izhlapevanja in kondenzacije ter v 
sorazmerno  visoki toplotni kapaciteti, kar je pomemben dejavnik v toplotni bilanci Zemlje.  
Specifična toplota je pri vseh drugih tekočinah, razen pri  amoniaku, višja kot pri vodi. Posledica tega je, da lahko voda zadržuje toploto dlje časa 
kakor večina drugih sestavin naravnega okolja in se počasi ohlaja. Temperaturna nihanja vode so manj obsežna kot temperaturna nihanja kopnega 
zemeljskega površja. Velike vodne površine (oceani, morja, velika jezera) lahko posledično pomembno vplivajo na oblikovanje podnebnih razmer. 
Voda sooblikuje naše naravno okolje z različnimi fizikalnimi procesi, količina padavin vpliva na podnebne procese, na rečne tokove, erozijski procesi 
bistveno soustvarjajo podobo pokrajine ipd.  
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Slika 1: Bilanca vode na Zemlji 

 

 
  
Vir: Ramsar Convention Bureau, 2003; http.www.arso.gov.si 
 
 
 
2.  Vode v luči dostopnosti do ustreznih podatkovnih virov 
 
Če želimo stanje vodnega okolja oceniti kar najbolj kakovostno in če želimo prav tako kakovostno določiti ravni sonaravnega ravnanja z 
njim, je potreben učinkovit informacijski sistem; vzpostavitev in vzdrževanje takega sistema pa sta odvisna predvsem od dostopnosti do 
pravočasnih, ciljnih, kakovostnih in merljivih podatkov. Te pa je mogoče pridobiti le s sodelovanjem različnih nacionalnih in tudi 
mednarodnih institucij. 
Pri izboru in razvoju kazalnikov stanja voda na ravni države je vsekakor nujno upoštevati podnebne, hidrogeološke, hidromorfološke in 
druge naravne danosti, vpliv človekovih aktivnosti, raven gospodarske razvitosti ter socialne dejavnike. Zato so zbiranje, analiza in 
oblikovanje ustreznih podatkov, ki naj bi bili vir visoke sporočilne vrednosti, na področju voda metodološko, organizacijsko in časovno 
dokaj zahtevni postopki. Področje statistike voda v povezavi z uresničevanjem načel trajnostnega razvoja je v svetu sorazmerno 
novejše, metodologije – tako na svetovni kakor tudi na evropski ravni – pa so še vedno v fazi razvoja.  
Prizadevanja glede statistike voda na ravni Evropske unije so usmerjena predvsem na izbor prednostnih parametrov voda, definicij in 
metodologij in na usklajevanje teh s tistimi, ki se nanašajo na mednarodne konvencije, ter na sistem sporočanja podatkov v Evropski 
uniji, v povezavi z izvajanjem politik na tem področju. 
Krovna direktiva Evropske unije o vodah nakazuje nov pristop pri zbiranju podatkov in informacij ter mehanizme za njihov pretok, in sicer 
na način, da jih umešča v dinamični kontekst tako imenovanih DPSIR (Driving forces, Pressure, State, Impact, Response) kazalnikov. 
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DPSIR predstavlja okvirni analitični model za oblikovanje informacij o stanju okolja; ta temelji na vzročno-posledični povezavi med 
sodelujočimi deli socialnih, ekonomskih in okoljskih sistemov, kar na področju voda pomeni gonilne sile vpliva na vodno okolje, pritiske 
(obremenitve) nanj, stanje (razmere), vplive na prebivalstvo, ekosisteme in gospodarstvo ter odziv družbe. 
Med ključne podatke o vodah, ki naj bi predstavljali temeljne gradnike nacionalnega informacijskega vodnega sistema, uvrščamo 
podatke, pridobljene z meritvami, monitoringi, registri, katastri, statističnimi raziskavami in drugimi vrstami evidenc. Ti podatki so osnova 
za oblikovanje višjih agregiranih ravni podatkov oziroma vodilnih kazalnikov, katerih sporočilnost je večnamenska, od poročanja o stanju 
vodnega okolja nacionalnim in mednarodnim institucijam in konvencijam do spremljanja učinkovitosti izvajanja evropskih direktiv, drugih 
pravnih predpisov, mednarodnih sporazumov, različnih nacionalnih programov ter pojasnjevanja političnih ciljev in odločitev. 
V Sloveniji že od leta 2000 potekajo v okviru Agencije RS za okolje (ARSO) projektne naloge, in sicer z namenom, da se vzpostavi in 
potem vzdržuje sistem agregiranih in logično povezanih informacij o stanju voda, rabi vode in pritiskih nanjo, znan kot Eurowaternet 
Slovenije (EWN-SI). Izhaja iz projekta Eurowaternet (EWN), ki je v pristojnosti Evropske okoljske agencije (EEA). EWN je del skupnega 
sistema Waterbase (Informativni sistem o evropskih vodah).  
Podatkovne baze sistema EWN-SI skladiščijo podatke monitoringov, registrov in drugih evidenc. Informativne vsebine so podlaga za 
oblikovanje kazalnikov o vodnem in obvodnem okolju; ti naj bi na sistemsko-analizni osnovi odražali povezanost med človeškimi in 
vodnimi sistemi ter posredno učinkovitost izvajanja posameznih okoljskih politik, zato so organizirane po sistemu DPSIR. Z nadaljnjim 
razvojem sistema bodo postopoma razpoložljive dodatne informativne vsebine o vodah (meteorološke, nevarne snovi v vodah, 
zdravstvena ustreznost pitne vode, značilnosti kopalnih voda, ekološki parametri itd.). Končna stopnja razvojnih nalog naj bi se odražala 
v vzpostavitvi tako izpopolnjenega informacijskega sistema o vodah, da bo mogoče neposredno, zanesljivo in hitro zajemanje 
posameznih podatkovnih vsebin, namenjenih za poročanje o stanju vodnega okolja v Sloveniji različnim institucijam doma in v tujini.  
Proizvodnja statističnih podatkov o vodah je v Sloveniji praviloma v pristojnosti Statističnega urada Republike Slovenije (SURS); zajema 
zbiranje, kontrolo in obdelavo podatkov, pridobljenih z izvajanjem statističnih raziskovanj, in je osnova za izdelavo različnih podatkovnih 
vsebin, ki so, logično združene v sistem statističnih relacijskih baz, informacijska podpora številnim uporabnikom pri izdelavi analiz, 
študij, elaboratov in kazalnikov na področju voda v državi. Tako statistika s svoje strani sodeluje pri zagotavljanju in pretoku informacij, ki 
so v pomoč pristojnim državnim in drugim strokovnim institucijam, zadolženim za sprejemanje in izvrševanje političnih odločitev glede 
gospodarjenja z vodnimi viri oz. glede zaščite pred nevarnimi antropogenimi in drugimi vplivi na vodno in obvodno okolje.  
Statistika voda se začenja že pri poslovnih subjektih – sporočevalcih podatkov. Podjetja so začela kritično spreminjati svoj odnos do 
vpliva na okolje in ga spremljati po posameznih segmentih. Za to je več razlogov; na primer: udejanjanje zakonskih predpisov, 
prilagajanje novim strategijam gospodarjenja (usmerjenih k trajnostni rabi naravnih virov, k zmanjševanju proizvodnih stroškov in k 
uvajanju za okolje primernejših in manj potratnih tehnoloških postopkov), uvajanje mednarodnih okoljskih standardov, presoja stopnje 
učinkovitosti novega pristopa na poslovne dosežke ipd. 
Podatke o stanju vodnega okolja v Sloveniji – pridobljene na podlagi statističnih raziskovanj, dopolnjene s podatki, ki jih sporočajo druge 
institucije in ministrstva – je Slovenija dolžna zbrati tudi zato, da jih na osnovi obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU in delovnega 
programa Evropske okoljske agencije (EEA), ter na osnovi obveznosti do Statistične pisarne Evropske Komisije (Eurostata) in drugih 
mednarodnih pogodb posreduje mednarodnim ustanovam, in za izmenjavo podatkov z drugimi državami. 

 
 

Okvir 2: Pregled statističnih raziskovanj za področje voda 

Raziskovanje o javnem vodovodu (VOD-V) 
S tem poročilom spremljamo znotraj posameznih vodovodnih sistemov podatke o: 
- količinah vode, ki jo zajame vodovodni sistem iz posameznega tipa vodnega vira, po porečjih; 
- številu črpališč za posamezne vodne vire; 
- količinah vode, dobavljene iz vodovodnega sistema, po porabnikih in po naseljih;  
- količinah vode, ki se izgubi med razdeljevanjem, o številu priključkov, številu uličnih hidrantov in o dolžini primarnega in sekundarnega 

vodovodnega omrežja; 
- podatke o statusu javnega vodovoda (lokalni, skupni, medobčinski). 
Zbrani podatki o vodovodu so potrebni pri obravnavanju razpoložljivih zalog pitne vode in potreb po pitni vodi, pri obravnavi razvitosti vodnega 
gospodarstva in komunalnih dejavnosti, pri vodenju tekoče gospodarske politike, pri obravnavanju z vodnim gospodarstvom povezanih okoljskih 
vprašanj in pri obveščanju javnosti. 
Poročevalske enote so vsi poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in distribucijo vode ter upravljajo javni vodovod, po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti (SKD), (Uradni list RS, št. 2/2002) so razvrščeni v področje E Oskrba z elektriko, plinom in vodo, v oddelek Zbiranje, distribucija in 
čiščenje vode - podatke pa posredujejo na podlagi razpoložljive knjigovodske in projektne dokumentacije.  
Seznam poročevalskih enot še ni do konca urejen, ker je urejanje pravnega statusa, kljub zakonodaji, za manjše vodooskrbne sisteme še v fazi 
dogovarjanja, vsako leto pa ga dopolnjujemo z novimi poročevalskimi enotami. Individualni vodovodi, ki so bili zgrajeni iz lastnih sredstev občanov in 
vodovodi podjetij, čeprav služijo za vodooskrbo določenih gospodinjstev, se v glavnem ne odzovejo v času izvajanja raziskovanja. 
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Raziskovanje o izkoriščanju voda v industriji (VOD-UVI) 
S tem raziskovanjem želimo letno spremljati posodabljanje in skrb za ohranjanje okolja pri poslovnih subjektih, ki so po SKD razvrščeni v področje 
rudarstva, predelovalnih dejavnosti in oskrbe z elektriko plinom in vodo. V raziskovanje niso zajete poročevalske enote s področja gradbeništva, 
gostinstva in drugih storitvenih dejavnosti, kar je metodološki problem in tudi ni zajeto področje kmetijstva (druga poraba poleg namakanja, 
namakanje z individualnimi dovoljenji). 
Vsi podatki so dobljeni na podlagi meritev vodomerov, nameščenih ob vodnih virih, proizvodnih napravah in izpustih. Če vodomerov ni, so glavne 
količine zajete vode in odplak ocenjene s pomočjo normativov, predpisanih za določeno gospodarsko dejavnost ali na podlagi glavnega projekta ter 
obratovalnega časa in zmogljivosti črpalk. 
Z raziskovanjem VOD-UVI dobimo podatke o: 
- črpanju in dobavi vode, pri čemer poslovni subjekti posredujejo podatke o količini načrpane vode glede na vrsto vodnega vira (podtalnica, izviri 

podzemne vode, izviri podzemne vode s površinskim dotokom, vodotoki, naravna jezera, umetni zbiralniki, meteorne vode, umetne bogatitve, 
morje) oz. načinu preskrbe (lastno zajetje, javni vodovod, drugi sistemi), o poreklu dobavljene vode, vode v HE za pogon turbin in o izgubah; 

- uporabi vode glede na vrsto in namembnost: sveža voda (tehnološka, pitna in voda dodana v krožni sistem), voda v kroženju in vnovič 
uporabljena voda; 

- izpuščanju uporabljene odpadne vode glede na način ravnanja pred izpuščanjem in glede na vrste prejemnikov izpustov le-te (v zemljo, javno 
kanalizacijo in površinske vode); 

- odstranjevanju blata iz čistilne naprave. 
Podatki o vodah, dobljeni s tem raziskovanjem se vsako leto dopolnjujejo s podatki drugih raziskovanj s področja voda.  

Raziskovanje o javni kanalizaciji (VOD-K) 
S tem raziskovanjem zbiramo podatke o kanalizacijskem omrežju odpadnih in padavinskih voda, in sicer : 
- o količini odpadnih voda glede na izvor;  
- o prečiščevanju odpadnih voda po vrstah prečiščevalnih postopkov; 
- o količini prečiščene in neprečiščene odpadne vode glede na različna mesta izpusta; 
- o tehničnih in drugih značilnostih kanalizacijskih sistemov; 
- o seznamu naselij, priključenih na kanalizacijski sistem. 
Podatke posredujejo vsi poslovni subjekti, ki se po Standardni klasifikaciji dejavnosti ukvarjajo s kanalizacijo in delovanjem čistilnih naprav oz. so 
prevzeli v upravljanje kanalizacijske sisteme. 

Raziskovanje o namakalnih in osuševalnih sistemih (VOD-N) 
V raziskovanje so zajeti vsi tisti poslovni subjekti, ki upravljajo namakalne in osuševalne sisteme. Upravljavci sistemov poročajo tudi za tiste sisteme, 
ki so jih dali v najem. Podatke poročajo za vsako hidrografsko območje posebej. 
S poročanjem o namakalnih in osuševalnih sistemih se pridobijo podatki:  
- o površini zemljišč namakalnih in osuševalnih sistemov;  
- o vodnih virih načrpane vode za namakanje; 
- o količini načrpane in porabljene vode za namakanje; 
- o načinih in vrstah namakanja; 
- o površini namakanih zemljišč; 
- o vrstah namakanih kultur glede na površino zemljišč in porabo vode. 
Če ni vodomerov, se poraba vode oceni na podlagi namakane površine, števila dni namakanja in povprečnega izkoristka črpalk. 

Zbiramo tudi podatke o površini osuševanih zemljišč, dolžini osnovnih odvodnikov, melioracijskih jarkov in cevnih drenaž ter o vrstah del na 
osuševalnem sistemu. 

 
 
3.  Normativne značilnosti gospodarjenja z vodami 
 
Varstvo voda je bilo eno prvih področij, s katerim so se resno spoprijeli oblikovalci okoljske politike v Evropski uniji, pa tudi pri nas. 
S pravnega vidika se področja urejanja voda v Sloveniji dotikajo štirje osnovni zakoni: Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 
Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02), Zakon o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03, 47/04) in Zakon o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 22/03). Ti zakoni naj bi – skupaj s številnimi podzakonskimi in izvršilnimi predpisi – v luči novih dognanj soodvisnosti človeka 
in narave in vsak po načelih svojih pristojnosti uredili najpomembnejše vsebine, ki se nanašajo na stanje celotnega vodnega okolja. 
Temeljna načela pravne ureditve voda izhajajo iz potrebe po zagotovitvi celovitosti upravljanja vodnih sistemov; s tem naj bi varovanje 
voda, vodnih in obvodnih ekosistemov pred pretiranimi človekovimi posegi kakor tudi človekovo poseganje v vode z namenom, da se 
zavaruje pred njihovimi škodljivimi učinki, značilno prispevali k tistemu, čemur danes pravimo sonaraven in uravnotežen razvoj. 
Upoštevajoč načelo sonaravnega razvoja se Zakon o vodah umešča v splošni okvir Zakona o varstvu okolja. 
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Zakon o vodah tudi z gospodarsko-okoljskih vidikov v razvitih državah sveta in z vidika prilagajanja pravnemu področju Evropske unije 
(ki je opredeljeno z vrsto direktiv, kot so Direktiva o komunalnih odpadnih vodah, Nitratna direktiva, Direktiva o pesticidih, IPPC direktiva 
ipd. – usmerjenih na kontrolo posameznih emisij – ali Krovna vodna direktiva o okviru akcij Skupnosti na področju vodne politike) sledi 
načelom sonaravnega razvoja in je temeljni pravni instrument uresničevanja le-teh pri upravljanju vodnih virov 
Zakon o vodah ureja celovito gospodarjenje z vodami, ki v tem okviru zajema vrsto aktivnosti, odločitev in ukrepov, ki zadevajo: 
vzdrževanje, izboljšanje in doseganje celotnosti vodnega režima nekega območja in s tem urejanje odtočnih razmer zaradi ohranjanja in 
povečevanja vodnih količin; zagotavljanje potrebnih količin vode ustrezne kakovosti za človeka, naravne ekosisteme in različne 
dejavnosti; ohranjanje ali izboljšanje ekoloških lastnosti vodotokov, jezer in morja s pripadajočimi vodnimi in obvodnimi površinami in 
hkrati preprečevanje poslabševanja oz. izboljšanje kemijskega stanja vseh voda; varstvo od voda odvisnih ekosistemov; rabo voda, 
vodnega in obvodnega prostora; urejanje vodotokov in drugih voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Zakon nadalje določa 
javno dobro in javne službe na področju voda, ureja vodne objekte in naprave, uvaja institut vodnega dovoljenja in koncesije skladno s 
predvidenim namenom, uvaja ekološke kriterije tako na ravni načrtovanja upravljanja z vodami kot tudi v konkretnih postopkih odločanja 
o posameznih posegih v vode.  
Na osnovi načel celovitosti vodnega sistema in sonaravnega razvoja pa upravljanje z vodami ne upošteva le zadovoljevanje potreb 
sedanjih generacij, temveč tudi prihodnjih, kar je jedro trajnostnih načel.  
Zaradi dinamike in drugih naravnih značilnosti voda se kot osnova za upravljanje voda uveljavlja hidrološko zaključeno območje – 
porečje oziroma povodje (to je zaokrožena hidrografska in gospodarska celota) –, in ne upravna teritorialna enota. Na ta način je zajet 
celotni vodni krog nekega območja, vključujoč vse oblike odtoka in dotoka ter vodo v vseh njenih pojavnih oblikah. To je eno osnovnih 
vodil, ki ga pri upravljanju voda določa Zakon o vodah, izhaja pa iz njegove usklajenosti z evropsko vodno direktivo. Vodna direktiva 
ponuja državam članicam EU pravne in strokovne napotke za skupno upravljanje čezmejnih vodotokov, vodonosnikov in morja. Načela 
vodne direktive zadevajo tudi nacionalne vodnoupravljavske dokumente, ki morajo biti v točno določenih vsebinah usklajeni s tistimi 
sosednjih držav in izdelani po hidrografskih območjih, ki pripadajo skupnemu mednarodnemu povodju. V Sloveniji sta to povodji 
Jadranskega morja in Črnega morja. Zakon o vodah ti dve območji poimenuje Vodno območje Donave in Vodno območje Jadranskega 
morja.  
Gospodarjenje z vodami je v pristojnosti države, razen nekaterih z zakonom določenih nalog, ki so v pristojnosti lokalnih skupnosti. Za 
upravljanje voda država določi nacionalni program upravljanja voda, za njegovo izvedbo pa načrte upravljanja povodij, podpovodij in 
delov podpovodij. Za lažje izvajanje monitoringov varstvenih ukrepov ali lažje določitve stanja vodnih teles bodo ta razdeljena na vodna 
telesa površinskih voda in vodna telesa podzemnih voda, ki pa so med seboj povezana. 
Zaradi varstva voda pred onesnaževanjem in varstva vodnih količin zakon določa več vrst varstvenih območij, in sicer: vodovarstvena 
območja (za oskrbo s pitno vodo ali za izkoriščanje pitne ali mineralne vode za polnjenje), evtrofična območja, območja kopalnih voda in 
ogrožena območja (npr. poplavna, erozijska, hudourniška območja itd.), na katerih predpisuje poseben pravni režim glede opravljanja 
dejavnosti in nekaterih drugih aktivnosti.  
Predmet mednarodnega vodnega prava, ki je opredeljeno predvsem z različnimi konvencijami, je v veliki večini varstvo morja pred 
onesnaževanjem in pretiranim izkoriščanjem v njem živečih organizmov. Na področju varstva celinskih voda so mednarodni večstranski 
sporazumi širšega obsega še redkost, prevladujejo dvostranski ali večstranski sporazumi med posameznimi državami glede ureditve 
določenih vprašanj skupnih mejnih vodotokov.  
Voda je med strateškimi viri posebnost, ker neovirano prečka državne meje. Vsaka reka, ki prečka dve ali več državnih meja – take so v 
Sloveniji štiri –, dobiva vodo iz porečja, ki ravno tako sega v več držav. Zato je sodelovanje med državami izrednega pomena, ne le 
zaradi izogibanja različnim nesoglasjem, temveč tudi zato, da bi soglasno in s skupnimi močmi zaščitili vodno okolje, ki je pomemben 
dejavnik pri razvoju regionalnih gospodarstev. Tako je tudi Slovenija s sosednimi državami sklenila vrsto dvostranskih sporazumov, ki se 
nanašajo na urejanje skupnih vodotokov. 
 
 
4.  Vodni viri in njihove naravne značilnosti 
 
Osnovna povezujoča predstava v preučevanju in razumevanju vloge vode v naravi je hidrološki krog oz. vodokrog. Ta predstavlja 
naravni model, ki ponazarja soodvisnost in stalno kroženje vseh pojavnih oblik vode in je pravzaprav izhodiščna točka opazovanja 
pojavov na področju hidrologije. Osnovni procesi, ki so s tem zajeti, so: padavine, evaporacija, transpiracija, vsrkavanje vode v tla 
(infiltracija), pronicanje (perkolacija) vode k podzemnim vodonosnikom in površinski odtok. Odtok je izredno občutljiv element 
hidrološkega kroga (slika 2). 
Zaradi njenega krožnega toka med oceani, zemljo in zrakom je voda zaznamovana kot obnovljiv vir, vendar ne neomejeno, temveč le 
pod pogojem, da se z njo gospodari razumno. Ravno to kroženje vode je ključnega pomena za ohranjanje življenja na Zemlji. 
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Slika 2:  Kroženje vode v naravi 

 
 

 
  
Vir: Ramsar Convention Bureau 2003; http.www.arso.gvo.si 
 
 
 
Če opazujemo v svetovnem merilu, je sveža voda dostopna v izobilju oziroma je v najneposrednejši povezavi s širokim, globalnim 
hidrološkim krogom, medtem ko je njena zadostnost kot vira za obstoj življenja na Zemlji izražena količinsko in kakovostno, v najožji 
soodvisnosti z množico naravnih in drugih lokalnih ali regionalnih dejavnikov. Z zdravstvenega vidika je pomembno, da je količina 
razpoložljive vode zadostna in da je njena kakovost primerna.  
Skozi vodni krog na območju Slovenije, ki je del globalnega naravnega kroženja vode, se pretakajo izjemno velike količine vode. 
Padavine so glavni izvor vseh vodnih virov sveže vode. Čeprav ima naša država v poprečju dovolj padavin, kaže porazdelitev le-teh 
veliko prostorsko in časovno raznolikost, kar je predvsem pogojeno z njeno geografsko lego ter značilnostjo površja in posameznih 
vremenskih tipov. 
Dolgoletna povprečna količina razpoložljive vode v državi se izračuna na osnovi strokovno izdelane bilance, in sicer: iz dolgoletnih 
srednjih količin padavin, ki se jim odšteje dolgoletno povprečno količino evapotranspiracije in prišteje dolgoletno srednjo količino 
dotekajoče vode v državo. Ta je primerljiva z dolgoletno povprečno količino odtekajoče vode iz države, ki se ji prišteje dolgoletno 
povprečno količino porabljene vode, ki se ne vrača v vodni krog na mesto odvzema (izgube)1).  
Podatki o dolgoletni povprečni količini razpoložljive vode izhajajo iz državnega monitoringa za meritve, opazovanje in določanje osnovnih 
hidroloških parametrov oz. iz izdelanih kart padavin, izhlapevanj in odtokov. 
Zaradi velike količine padavin, predvsem v zahodnem in severnem delu države, se Slovenija po količini vode v svetovnem merilu uvršča 
med vodno razmeroma bogate države, čeprav je količina prostorsko neenakomerno porazdeljena. Poleg tega ima obnavljanje vode 
sezonski značaj. Po nekaterih ocenah glede količine vode na prebivalca je naša država med najbolj vodnatimi v Evropi.  
Vododeficitarna področja v Sloveniji so na Krasu, v Suhi in Beli krajini, Obsotelju, Halozah, Slovenskih Goricah in v severnem delu 
Prekmurja. 
Razpoložljive količine vode so odraz klimatoloških, hidroloških, reliefnih in geoloških razmer, njihova neenaka razporeditev na 
posameznih območjih pogojuje obstoj različnih vodnih režimov. 
Pri tem ni zanemarljivo, da je dosedanja praksa – k rabi usmerjenega upravljanja razpoložljivih vodnih virov – postajala za gospodarski 
in družbeni razvoji vedno bolj dejavnik tveganja. Dokazi doslej prevladujoče prakse na večini ozemlja države namreč kažejo, da sta bila 
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iskanje in razvoj novih vodnih virov vedno ugodnejša kakor sanacija obstoječih, ogroženih ali že onesnaženih vodnih virov; toda kot 
posledica so se v večjih urbanih središčih že pojavile kritične razmere, ker v neposredni okolici ni več mogoče iskati novih vodnih virov 
zadovoljive velikosti in ustrezne kakovosti, kvečjemu je sanacija že obstoječih vodnih virov edina razpoložljiva, a kočljiva in finančno zelo 
zahtevna rešitev.  
Čeprav Slovenija razpolaga z zadostnimi količinami vode, se bomo v prihodnje verjetno srečali še s težavami zaradi prilagajanja 
najnovejšim vodnoupravljavskim zahtevam po dobrem kemijskem, količinskem in ekološkem stanju voda in ekološko sprejemljivem 
pretoku, ki izhajajo iz načel evropske vodne direktive. To pomeni, da bomo iz obdobja, zaznamovanega z manj trajnostnim razvojem in 
manj gospodarnim izkoriščanjem vodnih virov, prišli v obdobje bolj sonaravnega in uravnoteženega razvoja in posledično bolj 
nadzorovane in racionalne rabe voda. To bo pomembno vodilo pri načrtovanju in oblikovanju okoljskih in z njimi prepletajočih se drugih 
politik. 
 
 
5.  Površinske celinske vode 
5.1  Tekoče vode 
 
Na osnovi podrobno izdelanih kart rečne mreže (Geodetska uprava RS) se da oceniti, da znaša dolžina registriranih vodotokov v 
Sloveniji, ob upoštevanju tudi kopanih kanalov in večjih melioracijskih parkov, okoli 28 000 km, kar pomeni približno 1,4 km/km2 (EWN-
Si, Kataster vodotokov ARSO)1). 
Na osnovi Zakona o vodah se osnovne hidrografske enote delijo po osrednjih rekah na porečja in povodja. Zaradi naravnih danosti in 
novega pristopa k upravljanju voda se območje Slovenije deli na dve, že omenjeni vodni območji, ki imata meddržavni značaj, to je 
vodno območje Donave in vodno območje Jadranskega morja, znotraj njih pa še na porečja Mure, Drave in Save, ter povodje Soče in 
povodje jadranskih rek. Jadransko-črnomorska razvodnica deli Slovenijo asimetrično. 
Kar 81 % ozemlja Slovenije (16 423 km2) pripada povodju Donave oziroma črnomorskemu povodju in le 19 % (3 851 km2) povodju 
Jadranskega morja (karta 1).  

 
 

Karta 1: Povodja, porečja in gostota rečne mreže v Sloveniji 

 
 
  
Vir: MOPE - ARSO, Stanje okolja 2002 

 
 

Sistematična strokovna presoja vodnobilančnega stanja – ta je povezana s kroženjem vode v naravi – kaže, da celotno ozemlje 
Slovenije prejme s padavinami in dotokom večjo količino vode, kot je tista, ki zajema odtok iz države in porabo; dobljeno razmerje 
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predstavlja pomemben hidrološki kazalnik, ki prepričljivo ponazarja, da je vodna bilanca države pozitivna. Glavnina vodnobilančnega 
presežka odteče po površju in se naposled razporedi v razvejani rečni mreži. 
Rečna mreža ni stalnica, se tudi sama prilagaja lokalnim razmeram. Čeprav je slovenski prostor bogato prepreden z vodnimi tokovi, 
rečna mreža ni enako gosta na celotnem ozemlju države, kar je pogojeno bolj s hidrogeološkimi kot pa s podnebnimi razmerami.  
Redko rečno mrežo ima dinarsko področje Slovenije, podobne so razmere v kraško- alpskem svetu kot tudi v osrednjih delih prodnih polj 
z globoko podzemno vodo (npr. Kranjsko, Sorško in Ljubljansko polje v Ljubljanski kotlini ter Dravsko in Ptujsko polje). V tistih delih 
države, kjer so tla zgrajena iz neprepustnih in manj prepustnih kamnin, pa se voda zadržuje bolj na površju in zato povsod tam najdemo 
gosto rečno mrežo2).  
Poleg hidroloških in geografskih dejavnikov so spremembe v rečni mreži nemalokrat posledica tudi posrednih ali neposrednih človeških vplivov.  
Večina naših rek izvira v alpskem in predalpskem svetu. Zaradi naravnih danosti veliki del rečnih vodotokov zaznamujejo velika nihanja 
med velikimi in malimi pretoki. Poudarjen hudourniški režim nekaterih rek pogojuje nastanek hitro naraščajočih in tudi hitro upadajočih 
pretokov, posledično večji del vode odteče ob visokovodnih ali celo poplavnih valovih. Takšne skrajnosti v dinamiki pretoka se pogosto 
kažejo kot izbruh povodenjskih dogodkov, ki v različnem obsegu in z različno močjo prizadenejo posamezna območja Slovenije in 
povzročijo velike škode na mreži vodotokov, vodnogospodarski infrastrukturi ter vodnem in obvodnem prostoru.  
Gleda na prostorsko razporejenost rečnih tokov in njihovih vodozbirnih zaledij je razumljivo, da naše najdaljše reke pripadajo 
črnomorskemu povodju.  
Sava je naša najdaljša reka, in sicer meri od Hrvaške meje do izvirov Save Dolinke v Zelencih 221 km. Več kot 90 km merijo Drava, 
Mura in Kolpa, od katerih sta Drava in Mura le deloma, Kolpa pa je v celoti mejna reka (tabela 1).  
 
 
Tabela 1: Najdaljše reke v Sloveniji in njihova padavinska zaledja 

Nadmorska višina (m) Dolžina vodotoka (km) 
v Sloveniji  

pri izviru pri izlivu 

Površina 
padavinskega 

zaledja v  
Sloveniji 

(km2) 
skupaj v tujini 

skupaj od tega 
na meji 

Drava 340 175 3 259 707 565 142 25 
Mura 250 130 1 375 438 343 95 67 
Sava1) 833 132 10 724 947 727 221 4 
Kolpa 313 130 1 015 294 176 118 118 

 
1)  S Savo Dolinko (izvir Zelenci). 
Vir: MOPE, stanje 2002; Statistični letopis, 2002. 

 
 

Kazalnik, ki najnazorneje prikaže vodnatost rek, je pretok; ta se izkazuje v m3/s, določa pa se na izbranih vodomernih postajah. Pri 
izkazovanju in primerjanju podatkov se upošteva, da je njegova velikost spremenljiva, zato se uporabljajo najpogosteje povprečja 30-
letnih nizov. 
Glede velikosti obdobnega srednjega letnega pretoka je Drava naša najbolj vodnata reka; ta pod sotočjem s Pesnico presega 320 m3/s. 
Razen Save in Mure imajo ostale reke bistveno manjši pretok zaradi manjših porečij oziroma značaja vodozbirnih zaledij2).  
Z vzpostavitvijo mreže vodomernih postaj na celotnem ozemlju Slovenije je omogočeno izvajanje hidrološkega monitoringa, ki je 
osnovna podpora državni hidrološki službi. Z monitoringom se opazuje in meri sklop naravnih ali umetno povzročenih hidroloških, 
hidromorfoloških in hidravličnih razmer na določenem območju in v določenem času ter tako ugotavlja značilnosti morebitnih časovnih in 
prostorskih sprememb vodnega/pretočnega režima posameznih porečij. Sistem opazovanj in meritev temelji na klasični mreži 
opazovalnih postaj; na njeno prostorsko podobo in nadaljnjo dogradnjo so vplivale predvsem potrebe po oblikovanju sistemov za 
učinkovito varstvo in opozarjanje pred izrednimi dogodki (suše, poplave), naraščajoča poraba vode za vodooskrbne, namakalne in 
tehnološke namene, raba vodnih moči za energetske namene, zadnje čase pa tudi nekateri ekološki dejavniki. Izmerjeni podatki o 
vodostajih, pretokih, temperaturah in drugih fizikalnih lastnostih voda se shranjujejo v primerno organizirano bazo podatkov in so ključni 
pri urejanju vodnega režima in gospodarne rabe vode. 
Po drugi strani pa je ocena stanja vodnih teles vseh površinskih voda (vodotokov, jezer, somornice in morja) znotraj vodnih območij 
ključna pri načrtovanju zdajšnjih in prihodnjih nacionalnih monitoring programov, zasnovanih, na osnovnih zahtevah Okvirne evropske 
vodne direktive. Monitoring programi (za površinske vode so značilni nadzorni, operativni in raziskovalni monitoringi) naj bi zagotovili 
obsežen pregled ekološkega in kemijskega stanja v vsakem vodnem telesu površinskih voda. Evropska vodna direktiva določa, da 
morajo vodna telesa površinskih voda doseči »dobro ekološko« in »dobro kemijsko« stanje do leta 2015. 
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5.2  Stoječe vode 
 
Med stoječe vode spadajo naravna stalna in presihajoča jezera ter umetna jezera, visoka in nizka barja, ribniki, mlake, močvirja, 
mokrišča, umetne akumulacije, manjši zadrževalniki ter nekatere druge ojezeritve, nastale pri umetnih posegih v okolje.  
Toda vse stoječe vode pokrivajo le 0,3 % celotnega ozemlja Slovenije, kar je približno enako evropskemu povprečju. Skoraj polovica 
stoječih vodnih površin je umetna2).  
Stoječe vode imajo manjše samočistilne sposobnosti kot tekoče vode, zato so tudi bolj dovzetne za različna onesnaževanja. Splošno 
razširjen ekološki problem stoječih voda v Sloveniji, zlasti jezer, je njihovo postopno naravno staranje, ki ga poznamo kot evtrofikacija. 
Ta pojav močno pospešuje umetno vnašanje hranilnih snovi, ki vsebujejo dušik, fosfor in druge organske spojine, v vodo kot posledica 
človekovih dejavnosti, predvsem pretirane porabe umetnih gnojil in neurejenega odvajanja komunalnih odpadnih voda. Pojav se kaže 
kot prekomerna obremenjenost voda z organskimi snovmi; te so hranilna podlaga in zato vzrok za povečan razvoj in razmnoževanje 
nekaterih vrst vodnih organizmov, kot so planktonske alge, s čimer se poruši naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov.  
Večina stalnih naravnih jezer je ledeniškega izvora, med njimi sta Blejsko in Bohinjsko jezero edini naši večji jezeri, imata pa povsem 
različne hidrološke in morfološke značilnosti, kar se kaže v njuni različni pretočnosti, velikosti in poseljenosti objezerskega področja. 
Površina tektonsko-ledeniškega in izrazito pretočnega Bohinjskega jezera je 3,28 km2, obseg 11,35 km, največja izmerjena globina je  
45 m, vsebuje pa okoli 92,5 milijona m3 vode. Vodozbirno območje znaša okrog 95 km2)3).  

 
Tabela 2: Nekatera naravna jezera, umetni zadrževalniki in rečne akumulacije, Slovenija, 31. 12. 2002 

 
Površina 

km2 
Globina 

m 
Prostornina 

mio m3 
Naravna jezera 

Bohinjsko jezero 3,28 451) 92,5 
Blejsko jezero 1,43 311) 25,7 
Cerkniško jezero  242)   33) 761) 
1. Triglavsko jezero (Jezero pod Vršacem)  0,0047 53) ... 
2. Triglavsko jezero (Rjava mlaka) 0,012 103) ... 
3. Triglavsko jezero (Zeleno jezero) 0,0041 2,53) ... 
4. Triglavsko jezero (Jezero v Ledvici) 0,0233 153) ... 
5. Triglavsko jezero (Dvojno jezero) 0,005 8,53) ... 
6. Triglavsko jezero (Dvojno jezero) 0,004 5,53) ... 
7. Triglavsko jezero (Črno jezero) 0,0075 63) ... 

Umetni zadrževalniki 
Ledavsko jezero 2,18 33) 5,7 
Velenjsko jezero 1,35 551) 25 
Pernica I, II 1,23 33) 3,4 
Šmartinsko jezero 1,07 101) 6,5 
Klivnik - Mola 1,03 181) 8,5 
Slivniško jezero 0,84 121) 4 
Vogršček 0,82 201) 8,5 
Gajševsko jezero 0,77 33) 2,6 
Gradišče 0,51 33) 0,94 
Družmersko jezero 0,5 651) 10 

Rečne akumulacije 
Vuhred 2,4 53) 11,2 
Mariborski otok 2,4 63) 13,8 
Vuzenica 1,95 43) 7,5 
Ožbalt 1,5 73) 10,9 
Vrhovo 1,43 63) 8,65 
Dravograd 1,4 43) 5,6 
Mavčiče 1,01) 121) ... 
Fala 0,9 53) 4,4 
Moste 0,69 123) 8 
Zbiljsko jezero 0,69 33) 6 

 

1) maksimalna, 2) minimalna, 3) povprečna 
Vir: MOPE – ARSO; SURS, Statistični letopis 2005. 
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Slika 3: Srednja mesečna temperatura površinske plasti vode Bohinjskega jezera v avgustu po obdobjih 
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 Vir: ARSO, Vodno bogastvo Slovenije, 2003 

 
S sistematičnimi dolgoletnimi opazovanji in meritvami se ugotavljajo povprečne mesečne vrednosti temperature površinske plasti vode. 
Podatki za avgust kažejo, da postaja površinska voda Bohinjskega jezera vse toplejša. Srednje mesečne avgustovske temperature po 
posameznih desetletnih obdobjih so prikazane na sliki 3. Vrednosti temperature so se za opazovana obdobja gibale v naslednjem 
razponu: 16,7 °C (1951–1960), 16,9 °C (1961–1970), 17,5 °C (1971–1980), 18,8 °C (1981–1990) in 19,9 °C (1991–2000). 
Površina ledeniško nastalega Blejskega jezera meri 1,43 km2, obseg 6 km, največja globina 31 m, vsebuje pa 25,7 milijona m3 vode. K 
velikosti napajalnega zaledja jezera znatno prispevajo poleg naravnega vodozbirnega območja, to znaša okrog 3 km2, še umetne 
obogatitve. Blejsko jezero je močno evtrofično majhno alpsko jezero. Relativno majhna naravna pretočnost jezera vpliva na zmanjšanje 
njegove samočistilne sposobnosti, kar se kaže kot visoka ekološka ranljivost jezera. Poleg tega naravna lega jezera močno vpliva na 
razporejanje vodnih mas in večje ter hitrejše segrevanje in tako lahko temperature vode v obdobju od junija do septembra3) presegajo 23 °C. 
Druga stalna naravna jezera, z gorskimi jezeri (jezera Julijskih Alp in Pohorska jezera ipd.), povirnimi jezeri in rečnimi mrtvicami vred, so 
manjša, njihova površina ne presega 1,7 km2. Presihajoča jezera, skupaj s (svetovno znanim) Cerkniškim jezerom, jezerom na 
Radenskem polju, Pivškimi jezeri in jezerom na Planinskem polju, dosežejo, kadar so napolnjena z vodo, pri največji ojezeritvi površino 
31,51 km2, vendar je takšno razmerje le občasno in kratkotrajno2).  
Jezovi kot ena izmed oblik stoječih voda so danes že postali nepogrešljiv del pestrosti slovenske pokrajine, njihovo nastajanje zaradi 
gospodarskih, varstvenih in ekoloških razlogov je pogosto v tesni povezavi s političnimi odločitvami. S hidrološkega vidika so pomembna 
mnoga umetna vodna zajetja, največja so nastala ob velikih hidroenergetskih sistemih – hidroelektrarne na Dravi, Savi in Soči.  
Ob nekaterih drugih umetno ojezerjenih vodnih zadrževalnikih se razvijata turizem in ribištvo, nekateri zadrževalniki služijo za namakanje 
kmetijskih površin, ob pomanjkanju vode pa so lahko vir tehnološke ali celo pitne vode. 
Mokrišče predstavljajo različna življenjska okolja na prehodu med vodnimi in kopenskimi ekosistemi; zaradi različnih abiotskih in biotskih 
dejavnikov se je izoblikovala posebna flora in favna. Sorazmerno značaju in vlogi mokrišč v naravi in krožnem toku vode pa obstajajo 
številne definicije mokrišč.  
Na mednarodno pravni ravni so mokrišča predmet Ramsarske konvencije; ta zagotavlja mednarodno sodelovanje pri ohranjanju vseh 
mokrišč, njihovega ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti. Za vzpostavitev in vzdrževanje mednarodne mreže mokrišč definira 
Ramsarska konvencija mokrišča zelo široko in jih obravnava kot del hidroloških sistemov tako površinskih kot podzemnih voda. Tako je v 
1. členu konvencije opredeljeno, da so mokrišča: »območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali antropogenega nastanka, 
stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je lahko sladka, brakična ali slana. K mokriščem spadajo tudi območja plitvega 
obalnega morja«. Namen konvencije je ohraniti vsa mokrišča v povodjih, skupaj z njihovo pestro ekološko in hidrološko funkcijo, še 
posebej pa se poudarja njihova povezanost z vodnimi ali kopenskimi ekosistemi, na katere se neposredno navezujejo.  
Po kriterijih omenjene konvencije je v Sloveniji 9 tipov morskih in obalnih mokrišč, 17 tipov celinskih in 8 tipov antropogenih mokrišč. 
Popis mokrišč (Vodnogospodarski institut, 2000) vsebuje več kot 3 500 lokacij. Kar 83 % vseh lokacij in 61 % površine vseh mokrišč je 
antropogeno nastalih ali pogojenih ekosistemov. Če upoštevamo vse poplavne površine, pa prekrivajo mokrišča v Sloveniji manj kot 5 % 
ozemlja2). 
Čeprav evropska vodna direktiva ne ponuja izčrpne definicije mokrišč v povezavi z vodnimi telesi, pa tudi kakih drugih definicij ne, 
vendarle poudarja pomembnost njihove naravne funkcije pri doseganju ciljev – »dobrega« stanja vodnih teles.  
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6.  Podzemna voda 
 
Voda v tleh in podzemlju sodi med precej zapletene dele naravnega vodnega krogotoka. Kot podzemne vode pojmujemo vode, ki se ob 
pronicanju padavin ter zatekanju in ponikovanju površinskih voda zadržujejo pod površjem ne glede na različnost pojavnih oblik, njihova 
prostornina pa močno presega prostornino vodnih teles na površju. Izdatnost in prepustnost vodonosnikov, ki predstavljajo podzemne 
rezervoarje podzemne vode, zelo niha, odvisna je od narave kamnine ali sedimenta v katerem se nahaja voda.  
Za Slovenijo karakteristični geološki gradniki oz. geološke enote, v katerih se pretaka in nabira podzemna voda so vodonosniki z 
medzrnsko, razpoklinsko, kraško in mešano poroznostjo. Poznavanje zalog, časovne in prostorske dostopnosti ter ranljivosti teles 
podzemnih voda so odločilni dejavniki v oceni obsega izkoristljivosti podzemnih voda. Za učinkovito izkoriščanje podzemne vode mora 
biti upoštevana ekonomska analiza rabe vode na ravni povodij. Razpoložljivost podzemne vode se določa v glavnem z bilančno oceno. 
Pri tem imajo ključno vlogo parametri, ki odražajo zaloge in obnavljalne zmogljivosti telesa podzemne vode. 
Vodna evropska direktiva definira razpoložljivost takole: »Razpoložljivi vir podzemne vode je dolgoročna povprečna letna hitrost popolne 
obnove telesa podzemne vode z odštetim dolgoročnim povprečnim letnim pretokom, potrebnim zato, da se dosežejo ekološki cilji 
kakovosti za povezane površinske vode, ter da se prepreči kakršnokoli pomembno slabšanje ekološkega stanja takih voda in kakršnakoli 
pomembna poškodba povezanih kopenskih ekosistemov«. 
V zvezi z zalogami podzemne vode lahko govorimo o dinamičnih in statičnih (geoloških) zalogah. Dinamične zaloge podzemne vode so 
tiste, ki se obnavljajo z napajanjem vodonosnika, predstavljajo praktično tisti delež skupne prostornine podzemne vode, ki se premika v 
smeri proti iztoku iz vodonosnika. Prostorninski delež podzemne vode, ki se nahaja pod črto iztoka iz vodonosnika, predstavlja geološke 
zaloge, ki so odvisne od geoloških razmer, v katerih se nahaja vodonosnik.  
Prednost izkoriščanja podzemnih vod je v tem, da so količine vode v vodonosniku ponavadi bistveno večje od iztoka iz vodonosnika. To 
dovoljuje, da se v sušnih obdobjih načrpajo večje količine vode kot je naravni dotok, v času višjih voda pa se ta primanjkljaj nadoknadi. 
Ko so zaradi nekontroliranega in prekomernega črpanja podzemne vode iz vodonosnika presežene dinamične zaloge, se pričnejo trošiti 
geološke zaloge, ki siromašijo vodonosnik, lahko pa pride do praznjenja vodonosnika. Posegi v geološke zaloge podzemne vode so 
dopustni le izjemoma, če jih je v času višjih presežkov možno nadoknaditi z dodatnim bogatenjem/infiltriranjem vode s površja – iz 
potokov, rek ali jezer.  
Stabilnost zalog in uravnoteženost hidrogeološke bilance se zagotovi le z dolgoročno stabilnim razmerjem med črpanjem in 
obnovljivostjo količin podzemnih voda; združeno z uveljavljanjem glavnih načel trajnostnega upravljanja voda ima za cilj doseg dobrega 
količinskega in kemijskega stanja teles podzemnih voda. 
Ranljivost vodnega telesa podzemne vode, ki je odvisna od hidroloških, geoloških in pedoloških pogojev, je merilo za oceno tveganja 
pred onesnaženjem vodonosnika z infiltracijo s površja. Sicer pa pri vodonosnikih pogosto omenjamo naravno sposobnost prečiščevanja 
(samočistilno sposobnost); ta je povezana s počasnejšim pretakanjem podzemne vode (njena hitrost se meri le v metrih, največ sto 
metrih na dan, medtem ko hitrost toka vode v rekah merimo v kilometrih na dan) in s sorbcijsko sposobnostjo kamnin in sedimentov za 
onesnaževala. Večja akumulacija podzemne vode pomeni tudi razmeroma večje razredčenje njenega morebitnega onesnaženja. 
Samočistilne sposobnosti vodonosnika so pomembne predvsem pri onesnaženjih manjšega obsega, medtem ko pri večjih onesnaženjih 
ta sposobnost ne zadošča in že govorimo o potrebi sanacije vodonosnika. Sanacije vodonosnika so strokovno in gospodarsko zelo 
zahteven proces, dostikrat s slabo napovedjo za odpravo nastalih škodljivih posledic. 
Na večjih globinah se podzemna voda nahaja v vodonosnikih Ljubljanske kotline (povprečno med 20 in 25 m pod površjem), v dolini 
Kamniške Bistrice ter ponekod v Vipavski dolini. Najplitvejše pa so gladine podzemne vode na Apaškem, Murskem in Prekmurskem polju.  
Glede rezervnega potenciala podzemne vode je Slovenija dokaj bogata, toda z zelo neenakomerno prostorsko razporeditvijo, kar je 
pogojeno s hidrogeološko značilnostjo terena.  
Približno dve tretjini zalog se nahajata v njenem osrednjem delu – porečju Save. Z najmanjšimi zalogami pa izstopata skrajni 
severovzhod države (porečje Mure) s pretežno medzrnsko poroznostjo in skrajni jugozahod države (obalno območje) s pretežno kraško 
razpoklinsko poroznostjo4). 
Pri oskrbi prebivalstva Slovenije s pitno vodo obstaja že tradicionalna navezanost na izkoriščanje podzemnih vodnih virov. Poleg pitne 
vode so podzemni vodonosniki še viri tehnološke, namakalne, mineralne in termalne vode. 
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Karta 2: Ranljiva območja podzemnih voda v Sloveniji 

 
   

  Vir: http://www2.gov.si/mz/mz-splet.nsf 
 

Med termalne vode prištevamo tiste vode (podzemna voda iz vrtine, izvira ali zajetja, ki ustreza predpisanim kriterijem), katerih povprečna letna 
temperatura presega povprečno letno temperaturo okolice. V Sloveniji je znanih več lokacij izvirov termalne vode. Pojav geotermalnih sistemov 
je v tesni povezavi z globljimi sloji in počasnejšim pretakanjem podzemne vode ter s karakterističnimi litološkimi in tektonskimi razmerami. 
Obstoječa razporejenost geotermalnega potenciala države je odraz njenih hidrogeoloških posebnosti; te opredeljujejo naraščanje gostote 
potenciala od zahodnega, pretežno bolj prepustnega kraško karbonatnega območja, do vzhodnih, pretežno manj prepustnih sedimentnih 
terenov. En del termalnih voda se izkorišča v zdravilne in rekreacijske namene, manjši del pa tudi energetsko izrablja. 
Mineralne vode so v bistvu izviri termomineralnih voda, ki se na poti proti površju ohladijo predvsem zaradi majhnosti količin in 
počasnega pretoka v poroznih peščenih plasteh. Mineralna voda, zajeta iz globljih plasti podzemlja, ima navadno višjo temperaturo in jo 
je mogoče tudi energetsko izkoriščati.  
Dandanes pri nas obstaja več naravnih zdravilišč, ki izkoriščajo termalno ali mineralno vodo tudi preko vrtanih vodnjakov. 
 
 
7.  Morje 
 
Slovensko morje je del Tržaškega zaliva v Jadranskem morju. Zaledje slovenskega morja poznamo kot Koprsko primorje, katerega 
površina obsega 326 km2 in nadmorska višina meri 179 m. Za Tržaški zaliv je značilno zmanjševanje njegove površine zaradi 
nasipavanja rek in spreminjanja priobalnih ravnic zaradi antropogenih vplivov (vplivov človekovega delovanja)2).  
Njegove naravne značilnosti, kot sta zaprtost in plitvost bazena, ter vplivi s kopnega, zlasti vnos različnih hranilnih snovi z rečnimi izlivi, 
omogočajo obstoj številnih rastlinskih in živalskih vrst. Sodi med biotsko zelo bogate dele mediteranskega prostora. Toda zaradi dejstva, 
da priobalni prostor zaznamujeta razmeroma gosta naseljenost in obstoj različnih dejavnosti, je obalno morje izpostavljeno različnim 
vrstam obremenjevanja, ki vplivajo negativno na njegovo kakovost in posredno na morske ekosisteme.  

 
Tabela 3: Površina Tržaškega zaliva in deleži od njegove skupne površine 

Območje Površina 
km2 

Delež 
% 

Tržaški zaliv 551 100,0 
osrednji del 474 86,0 
obrobni del 77 14,0 
slovenski del 180 32,7 
Koprski zaliv 18 3,2 
Piranski zaliv 19 3,4 

 Vir: Radinja, 1990, Vodno bogastvo Slovenije, 2003 
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Z izlivi rek, predvsem reke Pad z italijanske strani in reke Soče s slovenske strani, se v morje stekajo industrijske in komunalne odpadne 
vode, ki vsebujejo različne nezaželene snovi. Poleg rek kot glavnih onesnaževalcev morja so tudi drugi viri onesnaževanja, kot so 
pomorski promet, nekontrolirano odlaganje odpadkov, izpiranje s kmetijskih površin v priobalnem pasu ipd. Plitvost morja je eden izmed 
dejavnikov, ki vpliva na njegovo ranljivost, a je tudi vzrok hitrega ohlajanja in segrevanja vodnih mas. Na kemijsko sestavo vodnega 
stolpca in gibanje vodnih mas močno vplivajo sezonska gibanja. 
Povprečne mesečne temperature morja so praviloma vedno višje od povprečnih mesečnih temperatur zraka. Od sredine junija do 
začetka oktobra se srednja dnevna temperatura morja ne zniža pod 21 °C. 
Opazovanje spremenljivosti povprečnih letnih višin morja ob slovenski obali na podlagi dolgoletnih meritev na mareografski postaji Koper 
predstavlja značilen okoljski kazalnik, ki kaže trend gibanja morske gladine, posredno pa napoveduje tudi podnebne spremembe.  
Rezultati meritev višine morja na slovenski obali v opazovanem obdobju 1960–2005 kažejo gibanje v smeri zviševanja. Zviševanje 
gladine morja poteka po enaki stopnji kakor v Sredozemlju, 1 mm/leto. Po ocenah UNEP (2001) naj bi se gladina morja v 
Sredozemskem morju do leta 21005)  zvišala od 12 do 30 cm.  
Raziskave o kakovosti morja in kontroli onesnaženja zahtevajo izvajanje različnih monitoring programov, in sicer: 
• monitoring za zaščito zdravja ljudi, ki vključuje tudi podatke o toksičnih fitoplanktonskih vrstah; 
• monitoring obalnega morja in trend monitoring, ki zajema: kemično onesnaženje v sedimentih in organizmih, obremenitev in 

biomonitoring. 
 
 

8.  Črpanje in dobava sveže vode 
 
Voda je v današnjem času postala strateška dobrina, zato je porabo vode treba opazovati na vseh ravneh porabniškega kroga, da bi 
lahko ugotovili dejansko stopnjo ustreznega oz. sonaravnega ravnanja z vodnimi viri. Raba vode predstavlja enega izmed temeljnih 
stikov človeka z vodnim okoljem in naravnim kroženjem vode. S tem so zajete različne oblike uporabe, ki načeloma segajo od tiste 
primarne uporabe, nujne za zadovoljevanje vsakdanjih življenjskih potreb (pitna voda), do tistih posebnih oblik uporabe vode, ki so 
povezane z izvajanjem različnih dejavnosti (namakalni sistemi, proizvodnja električne energije, tehnološka voda itd.). 
Z okoljskega vidika sta najpomembnejša primera človekovega vpliva na razpoložljive vodne vire pravzaprav prekomerno črpanje vode in 
izpusti odpadnih voda, pri čemer prvi predstavlja začetek porabniškega kroga in izčrpavanje vodnih virov, drugi pa zapiranje kroga in 
možni vzrok obremenjevanja vodnega in obvodnega okolja.  
Oskrba z vodo poteka v Sloveniji različno, bodisi preko sistemov javne oskrbe gospodinjstev in različnih sektorjev gospodarstva ali z 
neposrednim zajemanjem vode iz vodnih virov, to je s samooskrbo, kar je prevladujoč način oskrbe uporabnikov v gospodarskih 
dejavnostih. 
Podatke o javni oskrbi z vodo pridobimo na SURS-u z letnim izvajanjem statističnega raziskovanja »Raziskovanje o javnem vodovodu«, 
in sicer od upravljavcev vodovodnih sistemov; to so predvsem izvajalci javne službe oskrbe s pitno vodo (ti so po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti razvrščeni pod šifro E (41) – zbiranje, čiščenje in distribucija vode), poleg njih pa je nekaj občin (režijski obrati) in nekaj 
krajevnih skupnosti, ki upravljajo javni vodovod.  
Osnova za vse podatke so meritve z vodomeri, ki so nameščeni na vodnih virih in proizvodnih napravah. Kjer vodomerov ni, so količine 
zajete vode ocenjene na podlagi normativov za določeno vrsto dejavnosti, na osnovi glavnega projekta, obratovalnega časa in 
zmogljivosti črpalk ali na podlagi strokovne ocene. 
V Sloveniji imamo več kot 1000 vodovodnih sistemov za oskrbo s pitno vodo; ti skupaj oskrbujejo preko 90 % prebivalcev. Za poročanje 
o javni oskrbi s pitno vodo smo v letu 2006 zajeli 538 vodovodnih sistemov, ki oskrbujejo 4 375 naselij. Individualni vodovodi in drugi 
manjši vodooskrbni sistemi, ki zagotavljajo povprečno manj kot 10 m3 vode na dan ali oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev, do leta 2006 
niso bili predmet opazovanja. Z zajetjem tudi teh, ki v celoti oskrbujejo le manjši delež prebivalcev Slovenije, bomo dobili popolnejšo 
sliko oskrbe z vodo. Vendar pa imajo mali vodovodi pogosto tudi nekaj pomanjkljivosti, ki lahko z vidika monitoringa zameglijo dejanske 
podatke o kakovosti pitne vode.  
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Slika 4: Javna oskrba z vodo, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 

Iz slike 4 je razvidno, da so v obdobju 2000–2006 skupne dobavljene količine vode iz javnih vodovodnih sistemov nihale po letih s 
tendenco zmanjševanja skupne dobave, z izjemo zadnjih dveh let, ko sta bili zabeleženi blagi povečanji glede na leto 2004; v letu 2006 
glede na preteklo leto za 1,8 %. Vzrok za to je bilo dodatno zajetje manjših vodovodnih sistemov v letu 2006 in tudi približno 5-odstotno 
povečanje izgub vode znotraj omrežja. V letu 2006 je skupna dobavljena količina voda znašala 168,2 milijona m3.  
V istem letu je bilo za javne vodovode zagotovljenih oz. načrpanih skoraj 166,2 milijona m3 vode. Če opazujemo zagotovljene količine 
vode po povodjih, ugotovimo, da se največ vode načrpa na območju, ki pripada povodju Donave (slika 5). 

 
Slika 5: Količine vode, zagotovljene z javno oskrbo, po povodjih, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 

 
Ob tendenci relativnega zmanjševanja skupnih zagotovljenih količin vode v obdobju 2000–2006 ocenjujemo, da je razmerje deležev 
povodij Jadranskega morja in Donave rahlo nihajoče. Delež zagotovljenih količin vode v povodju Donave se je v opazovanem obdobju 
gibal med 85 % in 87 %, kar je tudi popolnoma pričakovano glede na hidrografske značilnosti Slovenije.  
Problemi, ki se pojavljajo pri oskrbi z vodo v naši državi, so povezani predvsem s kakovostjo in z izgubami v distribucijskem omrežju, to 
pa v glavnem zaradi starih in okvarjenih vodovodnih omrežnih sistemov. Toda lahko rečemo, da se izgube vode iz leta v leto – z izjemo 
zadnjih dveh let – polagoma zmanjšujejo, absolutno in relativno. Upoštevati moramo sicer, da je to deloma tudi posledica metodoloških 
sprememb; po prenovljeni definiciji namreč štejemo med izgube vode samo vodo, izgubljeno zaradi dotrajanih omrežij, ne pa tudi 
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prelivov; zdaj spremljamo ločeno tudi količine dobavljene, vendar neobračunane vode (voda za čiščenje cest in za spiranje omrežja, za 
gašenje požarov itd.).  
V Sloveniji poteka izdelava dokumentacije vodovodnega omrežja. Kljub veljavni zakonodaji pa nekatere občine še niso uredile zakonskih 
predpisov in pravnih odnosov na področju vodooskrbe.  
Zadnje čase se vse bolj (še posebej pri večjih sistemih) uveljavlja najsodobnejša praksa nadzora in vzdrževanja ter obnove in 
dograjevanja vodovodnega omrežja, da bi to brezhibno delovalo pri redni in kakovostni oskrbi z vodo ob zmanjšanju izgub na 
sprejemljivo raven. Toda obnova dotrajanih cevovodov poteka razmeroma še precej počasi in prostorsko kaže različno intenziteto. Pri 
tem je posebna pozornost osredotočena na izbor materialov z daljšo življenjsko dobo, upoštevajoč njihovo neoporečnost z vidika 
zagotavljanja zdravstveno ustrezne pitne vode. Materiali in snovi, ki so v stiku s pitno vodo, ne smejo glede fizikalnih, kemijskih ali 
mikrobioloških lastnosti vplivati na skladnost pitne vode. 
Na podlagi razpoložljivih podatkov je v Sloveniji v letu 2006 znašala skupna dolžina vodovodnega omrežja (primarnega in 
sekundarnega) 18 561 km, v letu poprej pa 18 503 km. Število priključkov je v letu 2006 znašalo 460 866, kar je bilo za 2 odstotka več 
kot v predhodnem letu. 
Kljub vodnatosti Slovenije so nekatera območja izrazito vododeficitarna in standard vodooskrbe ni na ustrezni ravni. Poleg 
infrastrukturnih pomanjkljivosti je Slovenija klimatsko ranljiva. Skoraj vsako leto smo priče izjemnih dogodkov, tako vremenskih kot tudi 
klimatskih. Že malo večja odstopanja od običajne porazdelitve padavin preko leta povzročijo težave in sušo. V obdobju 1990–2006 je 
bilo zabeleženih v Sloveniji šest izjemno sušnih obdobij. Če bi se ti sedanji trendi nadaljevali, utegnejo na severovzhodu Slovenije kmalu 
nastati resnejše težave, saj je sezonska prerazporeditev padavin takega tipa, da jih je najmanj takrat, kadar so najbolj potrebne. 
 
Slika 6: Voda, dobavljena iz javnega vodovoda, po vrstah dobave, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Za javno dobavljene količine sveže vode, namenjene za oskrbo različnih poslovnih porabnikov, se je v opazovanem obdobju 2000–2006 
izkazalo, da se te postopno zmanjšujejo, med drugim tudi zaradi povečanega obsega zaprtih sistemov kroženja vode oz. recirkulacije, 
uvajanja varčnejših tehnoloških postopkov in ponovne uporabe vode v proizvodnih procesih. V letu 2006 je bilo različnim gospodarskim 
subjektom dobavljenih 34,4 milijona m3, kar je sicer le za 0,2 % manj kot v predhodnem letu (slika 6). 
Poraba vode pri gospodinjstvih kaže v obravnavanem obdobju blažja letna nihanja, čeprav se v predzadnjem triletnem obdobju izkazuje 
enakomernejše zmanjševanje. Toda že v letu 2006 je dobavljena količina vode znašala 86,1 milijona m3, kar je za 1,6 % več kakor leto poprej.  
Razporeditev dobavljene vode iz javnih vodovodnih sistemov oskrbovanim porabnikom je naslednja: največji delež v skupni javno 
dobavljeni količini vode pripada nesporno gospodinjstvom, v zadnjih štirih letih so ta imela vedno nadpolovičen delež v dobavi. Toda 
izgube vode v omrežju – te v opazovanem obdobju letno nihajo – glede na njim pripadajoči delež še vedno presegajo količino vode, 
dobavljeno opazovanim gospodarskim dejavnostim, četudi se ta razlika z leti postopno, a neenakomerno zmanjšuje.  
V Sloveniji je oskrba z vodo iz javnih vodovodnih sistemov tradicionalno povezana s črpanjem vode pretežno iz podtalnic in izvirov 
podzemne vode, v manjšem obsegu iz izvirov podzemne vode s površinskim dotokom in le izjemoma se izkorišča voda površinskih 
tekočih voda, akumulacij in jezer. Tako je podzemna voda pri nas najpomembnejši vir pitne vode, saj se z njo oskrbuje največji del 
prebivalcev.  
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Slika 7: Voda, načrpana za javno oskrbo, po vodnih virih, Slovenija, 2002–2006  
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 

Oskrba s pitno vodo iz površinskih voda postaja predvsem zaradi slabšanja njihove kakovosti vse manjša in zato vse manj pomembna. 
V obdobju 2002–2005 je delež zagotovljenih količin vode iz tega vira znašal približno 2 %, v letu 2006 pa je skokovito padel na 0,3 %. 
Praksa javne oskrbe iz površinskih voda in umetnih bogatitev je bila v predzadnjih štirih letih zaznana le v povodju Donave; v letu 2006 
pa je bila manjša količina vode načrpana tudi iz tekočih voda v povodju Jadranskega morja. 
Od vseh zagotovljenih količin vode v letu 2006 je delež vode iz podzemnih virov znašal več kot 99,1 % ali načrpanih je bilo 164,6 milijona m3 
vode (skupaj z izviri podzemne vode s površinskim dotokom), preostalih 0,6 % pa predstavlja delež umetnih bogatitev (slika 7).  
Zato so prizadevanja za ohranjanje zadostnih količin podzemne vode in njihove ustrezne kakovosti še toliko bolj pomembna. Ob 
prihajajočih podnebnih spremembah bo podzemna voda pomemben dejavnik konkurenčnosti države. 
V tabeli 4 so prikazani podatki o zagotovljenih količinah vode za javno vodooskrbo v letu 2006 po statističnih regijah. Podatki so 
teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS. 
Največ vode je bilo načrpano na območju osrednjeslovenske regije (30,6 %), sledijo podravska (14,7 %), gorenjska (9,5 %) in savinjska 
regija (9,0 %). Pripadajoči deleži drugih regij pa so se gibali v razponu od 1,9 % do 7,7 %. Črpanje vode iz tekočih vodotokov je bilo 
zabeleženo v štirih regijah, iz umetnih obogatitev pa le v dveh regijah.  

 
Tabela 4: Zagotovljene količine vode, načrpane v javnem vodovodu, po vodnih virih, po statističnih regijah, Slovenija, 2006 

1000 m3 

 Skupaj Podzemna voda 
Izviri  

podzemne  
vode 

Izviri podzemne  
vde s 

površinskim 
dotokom 

Tekoče vode Umetne 
 bogatitve 

Slovenija 166207 106607 48242 9783 528 1047 
Pomurska 7301 7174 60 67 - - 
Podravska 24481 20954 2396 94 - 1037 
Koroška 8532 5992 2540 - - - 
Savinjska 15014 5613 8900 147 354 - 
Zasavska 3140 297 2185 658 - - 
Spodnjeposavska 4207 3887 320 - - - 
Jugovzhodna Slovenija 9903 5418 4397 30 58 - 
Osrednjeslovenska 50828 46822 3499 459 48 - 
Gorenjska 15864 4947 10107 800 - 10 
Notranjsko-kraška 4452 2240 2189 23 - - 
Goriška 12821 815 11639 299 68 - 
Obalno-kraška 9664 2448 10 7206 - - 

Vir: SURS; http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
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Drugače kot v predhodno navedenem in ustaljenem razvrščanju vodnih virov (potoki, reke, morje, jezera, podzemna voda) se – zaradi 
nekoliko drugačnega metodološkega pristopa, izhajajočega iz kriterijev za izvajanje državnega monitoringa za pitno vodo – oskrba z 
vodo po tipu surove vode deli na oskrbo iz površinskih in nepovršinskih voda.  

 
Slika 8: Oskrbovalna območja po tipu surove vode, Slovenija, 2006 
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 Vir: Center za zdravstveno ekologijo; Monitoring pitne vode 2006, Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji; 
 http://www.ivz.si/javne_datoteke/datoteke/115-Porocilo_o_monitoringu_PV_2006.DOC 

 

V površinske vode so zaradi previdnostnega načela uvrščene tudi tiste vode, v katerih je ugotovljena znatna navzočnost mikro- ali 
makroorganizmov ali vode z znatnimi in hitrimi spremembami lastnosti, ki so tesno povezane z atmosferskimi značilnostmi, značilnostmi 
površja ali površinske vode. Ostale vode so nepovršinske vode.  
Po podatkih državne Zbirke podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode je bilo v letu 2006 v Sloveniji 
evidentiranih 968 oskrbovalnih območij, ki so oskrbovala 50 ali več prebivalcev.  
Po tipu vode (sliki 8 in 9) je bilo 416 (43,0 %) oskrbovalnih območij s površinsko vodo, ki so oskrbovala 573 795 prebivalcev (31,0 %). 
Oskrbovalnih območij z nepovršinsko vodo je bilo 551 (56,9 %), oskrbovala so 1 271 180 prebivalcev (68,9 %). Eno oskrbovalno 
območje, za katero ni podatka o tipu vode, je oskrbovalo 1 100 prebivalcev (0,1 %). 
 
Slika 9: Prebivalci, oskrbovani s surovo vodo, po tipu surove vode, Slovenija, 2006 
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 Vir: Center za zdravstveno ekologijo; Monitoring pitne vode 2006, Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji; 
 http://www.ivz.si/javne_datoteke/datoteke/115-Porocilo_o_monitoringu_PV_2006.DOC 
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Najcelovitejšo in najpreglednejšo podobo glede stopnje urejenosti in vrste vodooskrbe prebivalcev Slovenije smo dobili z zadnjim 
popisom prebivalstva iz leta 2002. Iz popisnih podatkov (tabela 5) ugotovimo, da je imelo urejeno javno vodopreskrbo 90,6 % 
prebivalcev Slovenije, brez kakršnekoli urejene vodopreskrbe pa je bilo le 0,4 % prebivalcev, pri čemer po regijah izstopajo pomurska in 
jugovzhodna Slovenija z 0,9 % ter podravska z 0,7-odstotnim deležem prebivalcev brez pitne vode. 
Lastno zajetje uporablja 7,8 % slovenskega prebivalstva, pri čemer med regijami najbolj izstopa koroška (28,1 %), sledita ji pomurska 
(16,8 %) in savinjska regija (14,1 %). 
Svoje potrebe po vodi je z lastno kapnico zadovoljeval le dober odstotek (1,2 %) prebivalcev Slovenije; največ jih je bilo v jugovzhodni 
Sloveniji. 

 
 

Tabela 5: Število prebivalcev v stanovanjih glede na vodovodno napeljavo po statističnih regijah Slovenije, popis prebivalstva 2002 

Absolutno število in delež prebivalcev: 
vezanih na vodovodno 

omrežje z lastno kapnico z lastnim zajetjem brez pitne vode Statistične regije 
Skupno 
število 

prebivalcev 
število delež 

% število delež 
% število delež 

% število delež 
% 

Skupaj 1 939 946 1 757 721 90,6 22 615 1,2 151 961 7,8 7 649 0,4 
Pomurska 119 805 97 852 81,7 671 0,6 20 154 16,8 1 128 0,9 
Podravska 308 320 274 773 89,1 1 824 0,6 29 518 9,6 2 205 0,7 
Koroška 72 774 51 856 71,3 325 0,4 20 424 28,1 169 0,2 
Savinjska 251 145 213 324 84,9 1 401 0,6 35 429 14,1 991 0,4 
Zasavska 44 870 39 400 87,8 288 0,6 5 101 11,4 81 0,2 
Spodnjeposavska 67 209 62 692 93,3 182 0,3 4 058 6,0 277 0,4 
Jugovzhodna Slovenija 134 347 123 763 92,1 6 750 5,0 2 663 2,0 1 171 0,9 
Osrednjeslovenska 480 925 462 019 96,1 4 154 0,9 13 726 2,9 1 026 0,2 
Gorenjska 193 889 182 751 94,3 270 0,1 10 682 5,5 186 0,1 
Notranjsko-kraška 49 258 47 512 96,5 932 1,9 755 1,5 59 0,1 
Goriška 116 491 104 524 89,7 3 528 3,0 8 285 7,1 154 0,1 
Obalno-kraška 100 913 97 255 96,4 2 290 2,3 1 166 1,2 202 0,2 

Vir: SURS – Popis prebivalstva 2002, http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_regije_stavbe.htm 
 
Ponekod se je centralni sistem oskrbe z vodo razširil do take mere (npr. na območju mestne občine Ljubljana), da so se lokalni sistemi z 
lastnimi vodnimi viri priključili k centralnemu sistemu. Tako je zagotovljena varnejša oskrba s pitno vodo, saj lokalni sistem ni več odvisen 
le od lokalnega vira, katerega zmogljivost je lahko nekajsto- do nekajtisočkrat manjša od zmogljivosti centralnega sistema. Hkrati pa se 
tako tudi izognemo različnim oblikam onesnaženja, ki se v lokalnih vodnih virih pojavljajo pogosteje, tudi ustreznim varnostnim ukrepom 
navkljub, predvsem zaradi naravne dovzetnosti (npr. geološke značilnosti).  
Varnostni sistem oskrbe nekaterih lokalnih vodovodov je lahko ob manjših zmogljivostih virov v sušnem obdobju – to sovpada s 
poletnimi visokimi temperaturami – moten tudi zaradi bistveno večje porabe pitne vode v gospodinjstvih.  
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Tabela 6: Število in deleži oskrbovalnih območij po velikostnih razredih ter število in deleži prebivalcev Slovenije, ki jih ta območja 
oskrbujejo s pitno vodo, 2006 

Oskrbovalna območja Prebivalci2) 
Velikost oskrbovalnega območja (Nu1)) 

število delež število delež 
49 < Nu < 501 692 71,5 115467 5,7 
500 < Nu < 1001 90 9,3 63881 3,2 
1000 < Nu < 5001 111 11,5 252175 12,6 
5000 < Nu < 10001 32 3,3 229876 11,4 
10000 < Nu < 20001 23 2,4 323988 16,1 
20000 < Nu < 50001 15 1,5 431688 21,5 
50000 < Nu < 100001 4 0,4 292000 14,5 
100000 < Nu 1 0,1 137000 6,8 
Skupaj 968 100,0 1846075 91,9 
Brez nadzora3) … … 162441 8,1 
Skupaj prebivalci RS4)     2008516 100,0 

1) »Nu« je število prebivalcev, ki se oskrbujejo na oskrbovalnih območjih. 
2)  »Prebivalci«: podatki so deloma ocene. Delež predstavlja odstotek prebivalcev po območjih v skupnem številu prebivalcev. 
3)  »Brez nadzora«: prebivalci, ki niso bili zajeti v monitoring pitne vode 2006. 
4)  Prebivalci Republike Slovenije na dan 30. 6. 2006 (Vir: Ministrstvo za notranje zadeve, Statistični urad RS). 
Vir: Center za zdravstveno ekologijo; Monitoring pitne vode 2006, Poročilo o pitni vodi v Republiki Sloveniji;  
http://www.ivz.si/javne_datoteke/datoteke/115-Porocilo_o_monitoringu_PV_2006.DOC 
 
 
Tabela 6 prikazuje število in delež prebivalcev, ki so se oskrbovali s pitno vodo v Sloveniji v letu 2006, po velikosti oskrbovalnih 
območjih. Prikaz temelji na Zbirki podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode na mestu uporabe, določeno v 
Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04 in 26/06, 92/06) oz. na rezultatih monitoringa pitne vode za leto 2006. Z 
monitoringom zajetih 906 sistemov za oskrbo s pitno vodo oz. 968 oskrbovalnih območij je oskrbovalo 1 846 075 prebivalcev Slovenije. 
Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve in Statističnega urada RS je bilo na dan 30. 6. 2006 v Sloveniji 2 008 516 prebivalcev, kar 
pomeni, da se 162 441 (8,1 %) prebivalcev ni oskrbovalo s pitno vodo, ki je bila zajeta z monitoringom 2006; opredeljeni so kot skupina 
»brez nadzora«. Glede na nabor kriterijev monitoringa sledi, da so se ti oskrbovali iz lastnih vodnih virov (zajetij) ali iz sistemov, ki 
oskrbujejo manj kot 50 prebivalcev, ter oskrbovalnih območij (predvsem s 50–500 prebivalcev), ki niso bila vključena v zbirko in s tem v 
Program monitoringa pitne vode 2006 – zaradi nepopolnega zajema oskrbovalnih območij. 
Večina prebivalcev (59,0 %) se je oskrbovalo s pitno vodo na velikih oskrbovalnih območjih (>10 000), 24,0 % na srednje velikih (1 001–
10 000) in 8,9 na majhnih oskrbovalnih območjih (50–1 000).  
Podatki o številu prebivalcev, ki so se oskrbovali s pitno vodo na nekaterih oskrbovalnih območjih, so deloma ocenjeni, ponekod na 
podlagi števila priključkov.  
Primerjava med podatki monitoringa in statističnimi podatki popisa prebivalstva glede povezanosti prebivalcev z vodno napeljavo ni 
popolnoma realna zaradi različnih metodoloških pristopov in časa opazovanja; gre le za približno primerjavo velikosti pojava. 
Skrb za zaščito virov pitne vode ter kakovost vode v distribucijskih sistemih je ena izmed temeljnih nalog in dolžnosti nacionalnega 
javnega zdravstva, saj sta kemijska in biološka neoporečnost pitne vode v najtesnejši povezavi s splošnim zdravstvenim stanjem 
prebivalstva. Posamezni elementi javno zdravstvenih zahtev v zvezi s pitno vodo so pravno regulirani in vgrajeni v Pravilnik o pitni vodi. 
Pravilnik je usklajen z ustrezno direktivo Evropske unije. V skladu z veljavnimi predpisi se nadzor nad kakovostjo pitne vode izvaja na 
dveh ravneh: notranji in zunanji. Upravljavci javnih vodooskrbnih sistemov zagotavljajo notranji nadzor ali notranji monitoring po načelih 
sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), kar pomeni, da testirajo in obdelujejo vodo, vzdržujejo distribucijski sistem, 
preko katerega voda pride do uporabnika, ter tako zagotavljajo spremljanje kakovosti vode od tistega dela tega sistema, ki ga 
neposredno upravlja upravljavec – to je od objekta za zajem vode (zajetje) do priključka posameznega porabnika –, pa tudi tistega dela 
tega sistema pred zajetjem, ki vpliva na zdravstveno ustreznost pitne vode. Po tem sistemu je zagotovljeno pregledno in sledljivo 
izkazovanje uravnanosti procesa v higiensko-zdravstveno kritičnih delih. O kakovosti vode so dolžni poročati pristojnim institucijam in 
najmanj enkrat letno, na krajevno običajen način, obveščati uporabnike o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Upravljavec mora v svojih 
internih dokumentih določiti pogostnost in način obveščanja uporabnikov o skladnosti, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. 
Poleg upravljavcev vodooskrbnih sistemov zagotavljajo nadzor nad oskrbo s pitno vodo v Sloveniji še zdravstveni inšpektorati, Institut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) in območni zavodi za zdravstveno varstvo (Institut in zavodi so upravljavci zbirke podatkov o 
sistemih za oskrbo s pitno vodo in o zdravstveni ustreznosti pitne vode). Bazo podatkov o skladnosti pitne vode predstavljajo podatki, 
dobljeni z monitoringom – zunanjim nadzorom –, ki je v pristojnosti države, izvaja se po vnaprej pripravljenem letnem programu. Osnove 
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za izvajanje državnega monitoringa so podane v Pravilniku o pitni vodi, nosilec monitoringa je javni zdravstveni zavod – Inštitut za 
varovanje zdravja RS. Delo na posameznih območjih poteka v količinskem in kakovostnem smislu v različnem obsegu.  
Z osnovnimi načeli sistemskega nadzora pitne vode je zagotovljeno, da se varnost vodooskrbnega sistema in zdravstvena ustreznost 
pitne vode ugotavljata s terenskim pregledom in meritvami ter z odvzemi in preiskavami vzorcev v akreditiranih laboratorijih v okviru 
strokovnega in inšpekcijskega nadzora.  
 
 
Tabela 7: Nekatera merila za program monitoringa pitne vode v Sloveniji, 2006 

Oskrbovano območje Redna preizkušanja3)4)5) Občasna preizkušanja5) 

število 
prebivalcev 

količina distribuirane 
vode1)2)  

(m3/dan) 
število vseh 

vzorcev 
število mest 

vzorčenja 
pogostost 
vzorčenja 

število vseh 
vzorcev 

število mest 
vzorčenja 

pogostost 
vzorčenja 

≤ 500 ≤ 100 * * * * * * 
501–5000 > 100 ≤ 1000 4 2 2 1 1 1 

5001–10000 > 1000 ≤ 2000 12 4 3 2 1 2 
10001–20000 > 2000 ≤ 4000 16 4 4 3 3 1 
20001–50000 > 4000 ≤ 10000 36 6 6 4 2 2 

50001–100000 > 10000 ≤ 20000 72 12 6 6 3 2 
> 100000 > 20000 96 16 6 8 4 2 

* Se letno določijo v programu monitoringa 
1)  Oskrbovalno območje je zemljepisno določeno območje, ki se oskrbuje s pitno vodo iz enega ali več vodnih virov in znotraj katerega so vrednosti preskušanih 

parametrov v pitni vodi približno enake. 
2)  Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine pitne vode se lahko za določitev minimalne pogostosti preskušanja uporabi število 

prebivalcev na oskrbovalnem območju, pri čemer upošteva porabo vode 200 l/dan na prebivalca. 
3)  Pri nadomestni oskrbi s pitno vodo s cisternami se mora pitna voda preskušati vsakih 48 ur. 
4)  V letnem programu monitoringa se lahko zmanjša število vzorcev za parametre iz priloge I Pravilnika o pitni vodi, če: (a) so vrednosti rezultatov preskušanj v obdobju 

vsaj dveh zaporednih let stalne in znatno boljše od mejnih vrednosti iz priloge I, in (b) je verjetno, da ne bo noben dejavnik povzročil poslabšanja pitne vode. 
Pogostost ne sme biti manjša kot 50 % števila vzorcev, opredeljenih v Pravilniku o pitni vodi. 

5) Število vzorcev mora biti enakomerno razporejeno v času in prostoru. 
Vir: Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04), Priloga II;  
http://www.gov.si/pitna-voda/prg/Program_monitoringa_pitne_vode_2006.pdf 

 
 
Terenski pregledi se izvajajo najmanj enkrat letno. Obsegajo preverjanje vseh elementov vodooskrbnega sistema, zlasti izvajanje 
predpisanega režima v vodovarstvenih območjih (pasovih), stanje vodnega zajetja, ustreznost in delovanje naprav za pripravo vode, 
stanje vodovodnega omrežja ter druge elemente, nujne za varno delovanje sistema.  
Preiskave vzorcev pitne vode so: mikrobiološke, kemijske, fizikalne in radiološke, izvajajo se kot redne, občasne in t. i. preiskave po 
higienskih indikacijah, vključno s terenskimi meritvami, in sicer na način spremljanja vrednosti predpisanih parametrov. 
Glede obsega in pogostosti mora biti program monitoringa pitne vode izdelan v skladu s pogoji Pravilnika o pitni vodi, ki predpisuje 
število vzorcev v odvisnosti od števila prebivalcev oz. količine distribuirane vode na oskrbovalnem območju. Število vzorcev mora biti 
enakomerno razporejeno časovno in prostorsko. 
Z obsegom rednih preskušanj se zagotavlja osnovne informacije o pitni vodi, pa tudi informacije o učinkovitosti priprave pitne vode (še 
zlasti dezinfekcije), kjer se ta uporablja, z občasnimi preskušanji pa informacije o skladnosti pitne vode za vse parametre pravilnika. 
Vzorce se odvzema na mestu uporabe oz. posamezni pipi uporabnika znotraj oskrbovalnega območja. 
Če ni znana količina distribuirane vode na dan, se računa povprečna poraba na dan na prebivalca. Normativi za presojanje kakovosti 
pitne vode na podlagi laboratorijskih preiskav veljajo kot priporočila tudi za individualno oskrbo z vodo ter za embalirano pitno vodo v 
prometu, ki mora imeti označen rok uporabe.  
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Okvir 3 
Poraba vode v gospodinjstvih temelji na predvidenih povprečnih porabah vode iz javnih vodovodov in se najpogosteje izrazi s porabo na 
gospodinjstvo ali na osebo, kar je odvisno od vira informacije oziroma od metodologije, uporabljene za oceno. 
Splošna ugotovitev je, da imajo zahodnoevropske države večjo porabo vode na osebo kakor nove države članice. Na to vplivajo tudi institucionalno, 
socialno in gospodarsko pogojene razmere. Tako npr. imajo največjo porabo Španija (265 l), Norveška (224 l), Nizozemska (218 l), Francija (164 l), 
Belgija (115 l), od novih članic pa Estonija (100 l) in Litva (85 l). 
V Sloveniji je po podatkih MOP-a ocenjeno, da znese poraba pitne vode na osebo v enem dnevu 146 l.  
Vir: MOP-ARSO, Kazalci okolja v Sloveniji, http://kazalci.arso.gov.si/kazalci/index_html 

 
 
9.  Uporaba in vrste uporabe vode 
 
Na Statističnem uradu RS pridobimo podatke o rabi vode in sestavi rabe vode za potrebe gospodarstva od poslovnih subjektov na 
osnovi Raziskovanja o izkoriščanju voda v industriji (VOD-UVI). Podatke posredujejo podjetja s področja rudarstva, predelovalnih 
dejavnosti ter oskrbe z elektriko, plinom in vodo. Do leta 2006 nismo zajeli tistih poslovnih subjektov iz omenjenih dejavnosti, ki so 
porabila manj kot 10 000 m3 vode. 
Stanovitno podatkovno pomanjkljivost pri oblikovanju in analizi časovnih vrst lahko predstavlja dejstvo, da so do leta 2006 ostali nezajeti 
poslovni subjekti, ki lahko porabijo manjše količine vode od omenjenega praga, čeprav ocenjujemo, da njihov delež v skupni rabi vode 
ne predstavlja pomembnega deleža. Zaenkrat so zaradi metodoloških omejitev ostale nezajete tudi nekatere dejavnosti, ki lahko 
uporabijo manjše ali večje količine vode, kot so: gradbeništvo, gostinstvo, turizem, kmetijstvo - kmetije in kmetijska podjetja, razen 
namakalnih sistemov, katerih upravljavci poročajo posebej - tako, da je ocenjena slika uporabe vode v gospodarstvu le približna.  
Podatki o rabi vode po sektorjih imajo še nekaj pomanjkljivosti, saj obstoječa standardna klasifikacija dejavnosti ne omogoča delitve 
dejavnosti po sektorjih, kot jih obravnava Evropska vodna direktiva (Water Framework Directive, 2000/60/EC)6). 
 
V sliki 10 smo prikazali skupno letno oskrbo z vodo v opazovanih slovenskih poslovnih subjektih v obdobju 2000–2006. Iz slike je 
razvidno, da letna preskrba le-teh s svežo vodo kaže precejšnja nihanja med posameznimi leti, največja je bila zabeležena leta 2001 in 
najmanjša 2003 (verjetno zaradi zmanjšanja razpoložljivih količin vode za proizvodnjo hidroelektrične energije v tem sušnem letu), od 
takrat imamo neenakomerno zviševanje, v glavnem zaradi poslovnih subjektov, katerih dejavnost je oskrba z električno energijo.  
V letu 2006 so skupne preskrbljene količine sveže vode znašale 82 030 milijonov m3, kar je za 11 % več kot v letu poprej. Pri 
opazovanju po zajetih dejavnostih ugotavljamo, da raba vode v energetskem sektorju močno presega rabo vode v drugih industrijskih 
dejavnostih, in sicer z več kot 99-odstotnim deležem. 
 
 
Slika 10: Preskrba poslovnih subjektov z vodo, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
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Z okoljevarstvenega vidika se je smotrno ločeno osredotočiti na poslovne subjekte iz rudarstva in predelovalnih dejavnosti, ker 
dejavnosti oskrbe z elektriko plinom in vodo predstavljajo posebnost in tako zameglijo dejansko sliko pri drugih; voda se v 
hidroelektrarnah v glavnem pretaka v velikanskih količinah skozi turbine, jih poganja in se potem vrne v vodotok. Na osnovi razpoložljivih 
podatkov, pridobljenih od proizvajalcev električne energije, ocenjujemo, da okrog 99 % vse vode rabijo za poganjanje turbin. 
 

 
Slika 11: Preskrba z vodo v rudarstvu in predelovalnih dejavnostih, Slovenija, 2002–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
V obdobju 2002–2006 je preskrba z vodo v predelovalnih dejavnostih v glavnem v upadanju. Količinske potrebe po načrpani vodi so se – 
z izjemo predzadnjega leta – nenehno zmanjševale; v letu 2006 je bilo načrpanih 79,2 milijona m3 sveže vode, kar je za 21,5 % manj kot 
v letu največje zabeležene preskrbe (2002), in za 6,1 % manj kot v predhodnem letu. V okviru predelovalne industrije je največ vode bilo 
načrpane za potrebe v proizvodnji vlaknin in papirja (33 %), proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov (21 %) in proizvodnji kemikalij, 
kemičnih izdelkov in umetnih vlaken (19 %). Preostalih 27 % pa predstavlja preskrba, namenjena za potrebe drugih subjektov 
predelovalne industrije (slika 11). 
Pri preskrbi z vodo v rudarskih dejavnostih so nihanja med leti bolj opazna. Potrebno je pripomniti, da je to obdobje, ko določeni rudniki 
delujejo v zmanjšanem obsegu, se nahajajo v fazi postopnega zapiranja in se prilagajajo zapiralnim razmeram. V rudarskih dejavnostih 
je v letu 2006 bilo tako načrpanih 1,9 milijona m3, kar je največ v obdobju, ki ga opazujemo; povečanje glede na preteklo leto znaša kar 
55,7 %. 
Opazovani poslovni subjekti se s svežo vodo oskrbujejo v glavnem iz lastnih zajetij, za katera so pridobili vodno dovoljenje ali koncesijo.  
Glede na svojstvenost energetskega sektorja se oskrbovalci z elektriko, plinom in vodo skoraj v celoti oskrbujejo iz lastnih zajetij, in sicer 
pretežno iz tekočih voda; v letu 2006 je delež le-teh znašal 83 %, medtem ko je bil delež lastne oskrbe iz podzemnih voda zanemarljivo 
majhen; preostalo pa so predstavljala druga lastna zajetja.  
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Slika 12: Preskrba poslovnih subjektov iz predelovalnih dejavnosti z vodo po vrstah preskrbe, Slovenija, 2002–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Način preskrbe v predelovalnih dejavnostih kaže tudi pričakovano visoko odvisnost od lastnih zajetij, v letih opazovanega obdobja se je 
delež le-teh v poprečju gibal okrog 85 % (slika 12). Ob tem letno večanje ali manjšanje deleža samopreskrbe iz tekočih voda sovpada z 
manjšanjem oz. večanjem deleža le-te iz podzemnih voda. V letu 2006 je lastna preskrba iz tekočih voda malenkostno presegla 61 %, 
kar pomeni za dobre 4 % manjši delež kot v predhodnem letu. Zanemarljivo majhen delež so imeli ostali viri, preostalo pa je imela 
samooskrba iz podzemnih voda, okrog 39 %, kar je za 3,7 odstotka povečan delež glede na leto poprej. 
V rudarskih dejavnostih je v enakem obdobju podoba preskrbe nekoliko drugačna. V letu 2006 je znašal delež preskrbe iz lastnih zajetij 
77 % in iz javnih vodovodnih sistemov 23 % (slika 13). Bistveno drugačno razmerje kakor v predelovalnih dejavnostih se kaže tudi med 
načini samopreskrbe; delež le-te iz tekočih voda kaže znatno upadanje v zadnjih štirih letih, delež zajete vode iz podtalnice pa kaže 
precejšnja nihanja. Do leta 2005 je bila količina preskrbljene vode iz podzemnih voda vedno manjša od tiste iz tekočih voda, njen delež 
se je v tem obdobju nenehno zmanjševal (s 43 % v 2002 na 23 % v 2004), a se je v obdobju zadnjih dveh let razmerje obrnilo in delež 
samopreskrbe iz podzemne vode je skokovito narasel, kar na 67 %. 
 
Slika 13: Preskrba poslovnih subjektov iz rudarskih dejavnosti z vodo po vrstah preskrbe, Slovenija, 2002–2006 

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2002 2003 2004 2005 2006

mio m3

Lastno zajetje Javni vodovodni sistem
 

   

 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Če poleg sveže vode upoštevamo še vodo v recirkulaciji iz preteklega obdobja in vnovič uporabljeno vodo po prečiščevanju in hlajenju, 
ocenjujemo, da je bilo v letu 2006 v Sloveniji za različne namene v industriji uporabljenih 83 016,4 milijona m3 vode, od tega v 
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dejavnostih oskrbe z elektriko, plinom in vodo 82 657,7 milijona m3, v predelovalni industriji 353,5 milijona m3 in v rudarstvu 5,2 milijona 
m3 vode.  
Skupno uporabljeno količino vode dobimo z bilančnim izračunom na osnovi podatkov iz tabele 8 (skupna uporabljena količina vode = 
uporabljena sveža voda + uporabljena voda v recirkulaciji – vodi v recirkulaciji dodana sveža voda + vnovič uporabljena voda po 
prečiščenju ali hlajenju).  
Zaradi posebnosti tehnološkega procesa je pri oskrbovalcih z elektriko, plinom in vodo delež sveže vode v skupni vodi, ki so jo uporabili, 
izredno visok, v letu 2006 je znašal več kot 99 %. Delež sveže vode, uporabljene v predelovalni industriji, se je gibal okrog 22 % in v 
rudarskih dejavnostih malenkostno nad 35 %.  
Recirkulacijski način uporabe vode – zlasti v zaprtih sistemih (kot nekakšna stalnica) – je način dobre gospodarne prakse z vodo, kjer se 
voda pretaka v večkratnih zaprtih krogih (npr. hladilna voda) ter nastopa v posameznih dejavnostih v različnem obsegu.  
Recirkulacijski sistem koriščenja vode predstavlja zelo visok odstotek v predelovalni industriji, v poprečju nekoliko presega 77 % vse 
letno uporabljene vode (upoštevajoč že recirkulirajoči vodi, zaradi izgub v sistemu, dodane količine sveže tehnološke ali pitne vode, v 
letu 2006 je bilo dodanih 19,6 % vse uporabljene sveže vode).  
Opazovano po posameznih skupinah znotraj predelovalne dejavnosti so po porabi vode v recirkulaciji (glede na celotno uporabljene 
količine vode v proizvodnem procesu) vodilni v proizvodnji vozil in plovil (99 %), proizvodnji izdelkov iz gume in plastičnih mas (93 %), 
proizvodnji vlaknin in papirja (79 %), proizvodnji kemikalij in kemičnih izdelkov (77 %), proizvodnji kovin in kovinskih izdelkov (71 %) ter 
proizvodnji drugih nekovinskih mineralnih izdelkov (31 %). Ostali ali sploh ne uporabljajo recirkulirajoče vode ali je ta odstotek 
zanemarljivo majhen.  
V rudarstvu delež le-te komaj presega 35 % in pri oskrbovalcih z elektriko, plinom in vodo znaša le okrog 1 %, kar je logično glede na 
naravo tehnološkega procesa.  
Zmanjšanje porabe vode na enoto proizvoda in izboljšanje ali uvajanje sodobnih, manj potratnih tehnoloških procesov z zapiranjem 
krogov tehnološke vode, uvajanje suhih tehnologij ter uporaba vode po prečiščenju in hlajenju je značilen kazalnik okoljskega upravljanja 
v poslovnih subjektih.  
Zaradi tehničnih težav in značilnosti procesov je zaenkrat težko pričakovati, da bodo vodo v industriji koristili v popolnoma zaprtih krogih, 
kar naj bi bil dolgoročno zaželen način gospodarjenja z vodnimi viri.  
 
 
Tabela 8: Uporaba vode v podjetjih po vrstah vode po področjih dejavnosti, Slovenija, 2006 

1000 m3 
Sveža voda Voda v recirkulaciji Vnovič uporabljena voda 

od tega 
 

skupaj tehnološka 
voda 

pitna 
voda skupaj 

od tega: 
dodana 
sveža 
voda* 

skupaj po preči-
ščevanju 

po 
hlajenju 

Skupaj 82028295 82005245 23050 996884 28149 19353 8842 9685 
Rudarstvo 1854 688 1166 1838 164 1676 1676 - 
Predelovalne dejavnosti 78942 58806 20136 273457 15492 16575 7030 9019 
Oskrba z elektriko,  
plinom, vodo 

81947499 81945751 1748 721589 12493 1102 136 666 

+  Dodana sveža voda je del tiste količine vode, ki je prikazana v stolpcu 1 kot skupna sveža voda. 
Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Da bi se izognili vsakokratnemu izpuščanju odpadne vode v sprejemne medije po njenem prečiščenju ali hlajenju, so tako vodo poslovni 
subjekti iz predelovalnih dejavnosti in rudarstva vnovič uporabili, vendar v različnem obsegu. 
Medtem ko v predelovalni industriji v primerjavi z rudarsko dejavnostjo recirkulirajoča voda zavzema dokaj visoko mesto v skupni 
uporabi med tehnološkim procesom, je količinska zastopanost vnovične uporabe vode po prečiščenju in hlajenju še vedno nizka; toda v 
rudarstvu se delež uporabljene vode po prečiščenju bliža deležu vode v recirkulaciji. 
Letno se največ sveže vode uporabi v tehnološkem procesu (voda se koristi kot prenosno hladilno in reakcijsko sredstvo oz. kot surovina 
ipd.), del vode se pri tem dejansko porabi, to je vgradi v nove proizvode ali izhlapi (npr. pri obdelavi in predelavi lesa, v proizvodnji 
kemikalij in kemijskih izdelkov, v živilski industriji). Manjši del sveže vode pa se porabi za sanitarne in druge namene (tabela 9).  
V letu 2006 je bil vzorec namenskega koriščenja vode v opazovanih podjetjih dokaj raznolik, in sicer od vse sveže vode, ki so jo uporabili 
v predelovalni industriji, jo je več kot polovica bila uporabljena v samem proizvodnem procesu, od tega je ena petina dejansko 
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porabljena, to je izločena iz neposrednega kroženja (npr. voda, ki postane sestavni del proizvoda, ali voda, ki se izgublja z uparjanjem). 
42 % uporabljene vode so koristili za hlajenje (od tega je skoraj 10 % vode dejansko porabljeno), preostalo svežo vodo pa so koristili za 
sanitarne in druge namene.  
V poslovnih subjektih rudarstva so nekaj več kot 35 % vode uporabili v samem proizvodnem procesu (od tega je 12 % dejansko 
porabljene), zelo malo (okrog 3 %) za hlajenje in preostali, dokaj visok delež, okrog 62 %, za sanitarne in druge namene.  
Pri oskrbovalcih z elektriko izrazito izstopa uporaba sveže vode med proizvodnim procesom oz. za poganjanje turbin, medtem ko je za 
hlajenje, sanitarne in druge namene preostane le okrog 1 %, kar je razumljivo glede na velikanske količine vode, ki se v hidroelektrarnah 
pretakajo skozi turbine.  
Izraz »uporaba vode« je treba razumeti le pogojno, saj se voda v resnici ne troši in ne izginja iz glavnega naravnega krožnega toka, 
temveč se prerazporeja oz. spremeni agregatno stanje. Kot že rečeno, se najmanjši del uporabljene vode zadrži oz. vgradi v proizvode, 
en del izhlapi in se tako posredno preko ozračja vrača v naravni ciklus. Največji del vode kot odpadna voda zapušča mesto uporabe in 
se ponovno vrača v vodne prejemnike ali v javno kanalizacijo, prečiščena ali neprečiščena. V hidroenergetkih sistemih se voda, ki služi 
za poganjanje turbin, le pretaka in se ne šteje kot odpadna voda.  
 
 
Tabela 9: Uporaba sveže vode v poslovnih subjektih glede na namen uporabe po področjih dejavnosti, Slovenija, 2006 

1000 m3 
Uporabljena sveža voda 

za tehnološki proces 
za proizvodnjo za hlajenje 

 

skupaj 
skupaj dejansko 

porabljena skupaj dejansko 
porabljena 

za  
sanitarne 
namene 

za 
druge 

namene 

Skupaj 82028295 81321185 14866 700313 11023 3833 2964 
Rudarstvo 1854 659 80 52 - 328 815 
Predelovalne dejavnosti 78942 40934 8396 33429 3301 3325 1254 
Oskrba z elektriko, plinom, vodo 81947499 81279592 6390 666832 7722 180 895 
od tega: za pogon turbin 81212799 81212799 - - - - - 

Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Neprečiščena voda ima običajno znatno spremenjene lastnosti, odvisno od tehnološkega procesa; vsebuje lahko različna mikro- in 
makroonesnaževala, ki vplivajo na njeno kakovost in so lahko nevarni za zdravje človeka in druge žive organizme. Zato je preventivno 
načelo, ki predvideva takšne postopke, kateri preprečujejo ali zmanjšujejo onesnaževanje vode že na samem začetku, bolj smiselno kot 
namestitev tehnologije na koncu proizvodnega procesa (ang. “end-of-pipe”). 
Izvajanje vodnih direktiv EU bo znatno vplivalo na znižanje proizvodnih stroškov v industrijskih dejavnostih, zaznamovanih po intenzivni 
uporabi vode, saj se bo zmanjšala tudi potreba po predhodni obdelavi vode, nižji pa bodo tudi stroški vzdrževanja. 
Največji porabniki vode na področju kmetijskih dejavnostih so namakalni sistemi. Namakalna infrastruktura je eden izmed pomembnih 
kazalnikov razvitosti kmetijske proizvodnje. Podatki o namakanju za potrebe statistike se zbirajo vsako leto s statističnim vprašalnikom o 
namakalnih in osuševalnih sistemih (vprašalnik VOD-N). Izpolnijo jih upravljavci namakalnih in/ali osuševalnih sistemov (enote 
opazovanja so podjetja, zadruge in druge organizacije, ki upravljajo namakalne sisteme), in sicer za vsako hidrografsko območje 
posebej. Seznam upravljavcev namakalnih sistemov se dopolnjuje s podatki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Fizične 
osebe, ki so pridobile vodno dovoljenje za neposredno rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč ali drugih površin, niso zajete v 
raziskovanje. Z raziskovanjem pridobi statistika podatke o načrpanih in porabljenih količinah vode za potrebe namakalnih sistemov po 
vodnih virih, namenu porabe in namakalnih postopkih.  
Kako je poraba vode za namakanje sonaravna, je opredeljeno predvsem z dvema dejavnikoma. Prvi in pomembnejši zajema lokalno 
razpoložljivost z vodo in velikost namakanih površin z redno oskrbo. Drugi dejavnik, ki vpliva na raven namakanja, pa sta razvitost 
namakalnih sistemov oz. tehnika namakanja in namakalna praksa, ki preprečujeta ali pospešujeta razsipanje vode in ogrožanje okolja.  
Namakalni sistemi se delijo na: 
- velike namakalne sisteme (VNS), ki so namenjeni večjemu številu uporabnikov za skupno rabo po namakalnem urniku; 
- male namakalne sisteme (MNS)), ki so namenjeni enemu ali več uporabnikom, ki pa uporabljajo namakalni sistem neodvisno drug 

od drugega.  
Namakalni sistemi pridobivajo potrebne količine vode na način samooskrbe. Vodo črpajo iz podtalnic, tekočih voda, zbiralnikov in 
malenkost iz drugih virov na podlagi vodnih dovoljenj.  
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Na sliki 14 so prikazani podatki o porabi vode za potrebe namakalnih sistemov po vodnih virih v obdobju 2003–2006. Iz podatkov je 
videti, da skupne količine načrpane vode kažejo velika nihanja med leti. V letu 2006 je bilo za namakalne sisteme načrpanih 6,3 milijona 
m3, to predstavlja kar 175 % več načrpane vode kakor v letu poprej (v letu 2005 je v bistvu za potrebe namakalnih sistemov zabeležen 
najmanjši zajem vode v celotnem zajetem obdobju). Z izjemo zadnjega leta je v tem obdobju zajem vode iz zbiralnikov močno presegal 
zajem vode iz tekočih voda in še več iz podtalnic. V letih 2004 in 2005 je predstavljal zajem iz zbiralnikov med 84 % in 85 % vse 
načrpane vode. V zadnjem letu je rahlo premoč nad zbiralniki pridobilo črpanje iz tekočih voda (49,9 %), zajem vode iz zbiralnikov je 
upadel na 48,3 %, medtem ko podtalnica zajema le 1,5-odstotni delež. Pod ostalo so zajeta jezera in vodovodni sistemi, ki predstavljajo 
zanemarljivo majhen odstotek (0,3 %). 
 
 
Slika 14: Voda za namakanje po vodnih virih, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
 
 
Podatki na sliki 15 kažejo, da sta v prvih treh letih opazovanega obdobja tako količina uporabljene namakalne vode kakor tudi površina 
namakanih zemljišč strmo upadali, izraziteje sicer pri vodnih količinah. To nas usmerja k sklepu, da je bilo tudi razmerje med porabo 
vode in enoto namakanih površin čedalje ugodnejše, kar govori v prid morebitnim varčnejšim načinom porabe vode. Vendar pa moramo 
ob tem biti previdni, predvsem pa upoštevati tudi spremenjene podnebne razmere, saj sta bili leti 2003 in 2004 – v primerjavi z zelo 
sušnim letom 2005 – bolj mokri.  
 
 
Slika 15: Namakanje po vrstah kmetijskih zemljišč, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
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Količina vode, ki jo je mogoče pridobiti s smotrno rabo, je odvisna tudi od posameznih lokacij. 6,3 milijona m3 uporabljene namakalne 
vode v letu 2006 za 2 837 ha namakanih površin – 5 395 ha pa je bilo še pripravljenih za namakanje –pomeni skokovito povečanje glede 
na preteklo leto (175 % oz. 57 %). To pa spet govori o verjetnem vplivu sezonske prerazporeditve padavin v tem letu. Iz razmerja 
uporabljena količina vode na enoto vseh namakanih površin izračunamo, da je bilo v zadnjem letu na hektar namakanih zemljišč 
uporabljenih 2 236 m3 vode, kar je za 76 % več od ustreznega razmerja v preteklem letu. Največ vode je bilo uporabljene za namakanje 
njiv in vrtov, okrog 80 %.  
Po načinu namakanja je v celotnem obdobju prevladovala tehnika oroševanja z razpršilci (Slika 16), čeprav je v zadnjih dveh letih delež 
porabe namakalne vode s postopki oroševanja malenkostno upadel, približno za 1 % v prid povečanemu deležu kapljičastega 
namakanja. V letu 2006 je bilo od vseh namakanih zemljišč s tehniko oroševanja namakanih 2 575 ha (91 %) površin, za kar je bilo 
uporabljenih 5,4 milijona m3 vode (izraženo v odstotkih vse uporabljene namakalne vode gre za 85 %) ali 2 101 m3 vode na hektar 
namakanih površin.  
Čeprav za kapljične sisteme velja, da so bolj učinkoviti, saj naj bi se zmanjšala poraba vode ob hkratnem povečanju pridelka, so še 
vedno manj v uporabi. Iz svetovnih izkušenj je znano, da kapljične sisteme v glavnem uporabljajo za gojenje pridelkov, ki imajo na trgu 
višje cene. 
 
 
Slika 16: Namakanje kmetijskih zemljišč po načinih namakanja, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Dialog/statfile2.asp 
 
 
 

Okvir 4: Postopki namakanja 
Oroševanje z razpršilci je distribucija vode v obliki drobnih kapljic. Cilj tega načina namakanja je razporediti vodo čim enakomerneje po celotni 
površini namakanja. Namakanje z oroševanjem se izvaja z razpršilci; ti so lahko nameščeni kot stabilna, prestavljiva ali mobilna oprema.  
Kapljično namakanje je postopek, pri katerem voda iz preluknjanih (perforiranih) cevi oziroma oddajnikov kaplja v prst. Takšna namakalna 
tehnologija v nasprotju s poplavljanjem, žlebi ali škropilci ohranja vodo. Pri tej namakalni tehniki se rastlinam po potrebi dodaja toliko vode, kolikor je 
rabijo. Distribucija vode je lokalizirana, ker se ne namaka celotne površine, ampak samo del, kjer rastline rastejo. Voda iz namakalnih linij (te so 
lahko položene na površino ali vkopane v globini glavnega dela korenin) izteka skozi kapljače. 

 
 
 
Da bi imeli čim bolj popolno sliko uporabe vode v kmetijski pridelavi, v tabeli 10 prikazujemo tudi rezultate popisa vrtnarstva iz leta 2006. 
Na osnovi dobljenih podatkov ugotavljamo, da je v letu 2005 za namakalne potrebe v tržnem vrtnarstvu bilo uporabljenih 1,6 milijona m3 
vode, od tega 94,2 % v sistemu lastnega namakanja in le 5,8 % vode je bilo prevzete iz namakalnih sistemov.  
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Tabela 10: Poraba vode za namakanje v tržnem vrtnarstvu glede na vodni vir, Slovenija, 2005 
m3 

  Lastno namakanje Namakalni sistem 
Skupaj 1480283 90992 
Podtalnica 411948 16478 
Površinska voda na zemljišču v uporabi 308196 10454 
Površinska voda zunaj zemljišča v uporabi 547450 64060 
Vodovodno omrežje 211009 0 
Reciklirana odpadna voda 1680 0 

Vir: SURS, Popis vrtnarstva v Republiki Sloveniji 2006 
 
 
Večina vode, ki je bila prevzeta iz namakalnih sistemov, je po poreklu iz površinskih voda zunaj zemljišča v uporabi (70,4 %), kar je 
vodilni vir tudi v sistemu lastnega namakanja (37,0 %). Drugi največji vir namakalne vode predstavlja podtalnica: v sistemu lastnega 
namakanja je njen delež bil 27,8-odstoten, v vodi, prevzeti iz namakalnih sistemov, pa 18,1-odstoten. Površinska voda na zemljišču v 
uporabi je bila kot vir namakanja udeležena 20,8 % pri lastnem namakanju in z 11,5 % ob namakanju iz namakalnih sistemov. Vodo iz 
vodovodnega omrežja so uporabljali le pri lastnem namakanju (14,3 %), v zanemarljivem deležu pa tudi reciklirano vodo (0,1 %). 
Količine vode za kmetijstvo niso v celoti znane, saj se na nekaterih območjih izkorišča voda za te namene brez dodeljenih vodnih pravic 
ali koncesij. 
Po ocenah Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) kmetijska dejavnost v celoti beleži najmanjši delež (0,5 %) porabe vode v 
skupni porabi gospodarstva, za razliko od Evrope, kjer je kmetijstvo največji porabnik vode (38 %)6).  
Zaradi celovitega vpogleda v gospodarjenje z vodnimi viri so poleg količinskega prikaza porabe vode potrebni tudi podatki o ocenjeni 
kakovosti vodnih virov, in sicer celotnega vodnega kroga, od zajema, predobdelave, distribucije, kanalizacijskega omrežja do načinov 
prečiščevanja odpadnih voda. 
 
 
10.  Dejavniki obremenitve vodnega okolja 
 
Marsikateri obremenjujoči dejavniki, ki delujejo na slovenskem ozemlju na različne načine in v različnem obsegu, spreminjajo ravnotežne 
razmere v vodnem režimu države. Pri sedanjem stanju družbeno-gospodarske razvitosti države se poleg že starih pojavljajo vedno novi 
in novi povzročitelji onesnaženosti z različnimi že znanimi in novimi onesnaževali, pri čemer se učinki starih bremen po različnih 
mehanizmih prepletajo z novimi, součinkujejo ali kopičijo drug na drugega in se nemalokrat prostorsko premikajo daleč od mesta 
povzročitelja. Med vzroki ogroženosti voda najbolj izstopajo čezmerni izpusti nevarnih snovi, neustrezno ali pretirano črpanje voda 
(naravna ravnotežna razmerja rušijo pogosti odvzemi prevelikih količin vode na za to neprimernih lokacijah) ter drugi načini 
netrajnostnega ravnanja z vodami.  
Onesnaženja površinskih in podzemnih voda izvirajo predvsem iz točkovnih virov (izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih voda) in 
spiranja urbaniziranih površin. 
Industrija nosi največji del odgovornosti za onesnaževanje s težkimi kovinami in organskimi snovmi. 
Poleg točkovnih imajo v procesih onesnaževanja voda značilen vpliv tudi razpršeni viri, med katerimi poglavitno mesto zasedata 
intenzivno poljedelstvo in živinoreja; med pomembnejše onesnaževalce sodita predvsem zaradi uporabe čezmernih količin mineralnih 
gnojil, neustrezne in nenadzorovane uporabe sredstev za varstvo rastlin (intenzivno poljedelstvo je odgovorno za pretežen del 
onesnaženosti podzemnih voda z nitrati, fosfati in pesticidi), živinorejske farme pa so odgovorne zaradi neustreznega ravnanja z 
nastalimi odpadnimi vodami oz. onesnaževanja z organskimi snovmi in amonijevimi spojinami. Med razpršenimi viri je treba omeniti še 
intenzivno ribogojništvo (ki običajno izkorišča in tudi obremenjujejo povirne dele rek), promet (onesnažuje tudi s težkimi kovinami), del 
industrije ter razpršeno poseljenost zaradi neurejenega ravnanja z odpadnimi vodami. Posredno obremenitev za površinske vodotoke 
predstavljajo tudi zbiralniki oz. akumulacije hidroelektrarn, ko v obdobjih nizkih pretokov in povišanih temperatur dotok večjih količin 
hranilnih snovi (zlasti fosfatov in nitratov) pospešuje proces evtrofikacije ali drugače bistveno spreminja obstoječa razmerja vodnih in 
obvodnih ekosistemov. Antropogenim dejavnikom se v spreminjanju podobe vodnega okolja občasno pridružijo tudi naravni rušilni 
pojavi; poplave so tako eden izmed prevladujočih naravnogeografskih preoblikovalcev pokrajine. 
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10.1  Odpadne vode 
 
Pri odpadni vodi govorimo o vodi, ki se po uporabi ali kot posledica padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijsko omrežje ali v 
vode. Torej je lahko industrijska/tehnološka, komunalna ali padavinska odpadna voda.  
Tehnološke odpadne vode/odplake so vode, ki nastanejo predvsem po uporabi v industrijskih, storitvenih, kmetijskih ali tem podobnih 
dejavnostih. Po načinu nastanka in po koncentraciji posameznih onesnaževal niso podobne komunalni odpadni vodi. Kot tehnološka 
odpadna voda se tudi šteje zmes tehnološke odpadne vode s komunalno ali padavinsko vodo ali z obema, če se pomešane vode po 
skupnem izpustu odvajajo v kanalizacijsko omrežje ali neposredno v naravne odvodnike. Med tehnološke odpadne vode spadajo tudi 
hladilne vode, recirkulacijske vode in druge tekočine, ki se namensko zbirajo in potem odtekajo iz naprav za predelavo, skladiščenje ali 
odlaganje odpadkov (npr. izcedne vode). 
Nastala količina odpadnih voda iz točkovnih virov v veliki meri odraža gospodarsko strukturo države.  
V tabeli 11 so prikazani podatki o količinah izpuščenih odpadnih voda iz industrije, in sicer po vrsti le-teh in vrstah prejemnikov izpustov. 
Upoštevali smo podatke, ki so nam jih posredovala podjetja, ki so predhodno poročala o uporabljenih količinah vode v proizvodnih 
procesih. Na osnovi prikazanih podatkov ocenjujemo, da so v opazovanem obdobju 2002–2006 količine neprečiščenih odpadnih voda 
nihale; pri odpadnih vodah, ki so pred izpustom bile prečiščene v industrijskih čistilnih napravah, pa je možno zaslediti neenakomerno 
upadajoči trend. V letu 2006 je v slovenski industriji po uporabi v različnih procesih nastalo 729,7 milijona m3 odpadnih voda (kar je 3 % 
manj kot v preteklem letu), od tega jih je 696,4 milijona m3 ali 95,4 % ostalo pred izpustom neprečiščenih.  
 
 
Tabela 11: Industrijske odpadne vode po mestu izpusta in vrsti vode, Slovenija, 2002–2006 

1000 m3 
  2002 2003 2004 2005 2006 
Vrsta vode – skupaj 733758 666425 813265 752603 729722  
Izpuščene v zemljo 1196 918 876 1864 1168  
Izpuščene v javno kanalizacijo 19820 15483 13979 13561 13970  
Izpuščene v površinske vode 712742 650024 798410 737178 714584  
 Od tega: v vodotoke  712575 649996 797954 736890 714547  
Neprečiščene odpadne vode - skupaj 689577 624299 775366 718940 696423  
Izpuščene v zemljo 783 527 553 1524 811  
Izpuščene v javno kanalizacijo 12460 8981 8346 7697 8261  
Izpuščene v površinske vode 676334 614791 766467 709719 687351  
 Od tega: v vodotoke  676304 614763 766179 709710 687318  
Prečiščene odpadne vode - skupaj 44181 42126 37899 33663 33299  
Izpuščene v zemljo 413 391 323 340 357  
Izpuščene v javno kanalizacijo 7360 6502 5633 5864 5709  
Izpuščene v površinske vode 36408 35233 31943 27459 27233  
 Od tega: v vodotoke  36271 35233 31775 27180 27229  

Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
Med celotnim opazovanim obdobjem je odstotek neprečiščenih voda ostajal na približno enaki ravni, od okrog 94 % do 95 %. Vendar pa 
je pomembno poudariti, da je velikanska količina vse izpuščene odpadne vode – 660,9 milijona m3 ali 90,6 % (tabela 12) – nastala v 
podjetjih, ki so oskrbovalci z elektriko, plinom in vodo; od tega je bil delež prečiščene odpadne vode le zanemarljivo majhen (0,01 %), 
predhodno neprečiščena pa se običajno spusti neposredno v površinske vode, predvsem zaradi dejstva, da vode, ki jih izpuščajo iz 
elektroenergetskih sistemov – predstavljajo v glavnem hladilno vodo – med uporabo ne spremenijo svojih prvotnih lastnosti in ne 
pomenijo obremenitve za vodno okolje oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene z veljavnimi predpisi o emisijah snovi in toplote.  
Glavnina vseh industrijskih odpadnih voda, tako prečiščenih kot neprečiščenih, se izpusti v površinske vode, v letu 2006 jih je bilo 
98,7 % neprečiščenih in 81,8 % prečiščenih. Le okrog 1 % prečiščenih voda so izpustili v zemljo, preostalo količino pa v kanalizacijsko 
omrežje. 1,2 % neprečiščene odpadne vode je predstavljalo izpust v kanalizacijsko omrežje in zanemarljivo majhen odstotek, 0,1 % v 
zemljo. 
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Tabela 12: Industrijska odpadna voda glede na izvor nastanka in mesto izpusta, Slovenija, 2006 
1000 m3 

  Skupaj V zemljo V javno kanalizacijo V površinske vode 
Skupaj 729722 1168 13970 714584 
Rudarstvo 1774 328 460 986 
Predelovalne dejavnosti 67087 840 13290 52957 
Oskrba z elektriko, plinom, vodo 660861 - 220 660641 

Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Posebnosti posameznih dejavnosti narekujejo, da jih glede vrste prejemnikov iztoka in stopnje prečiščenosti odpadnih voda prikažemo 
ločeno (tabela 12, slika 17).  
Znotraj predelovalne industrije je v letu 2006 nastalo 67,1 milijona m3 odpadne vode, (prečiščene in neprečiščene), od tega jo je 78,9 % 
bilo spuščene v površinske vode, 19,8 % v javno kanalizacijo in le 1,3 % neposredno v zemljo.  
 
 
 
Slika 17: Odpadna voda, nastala v predelovalnih in rudarskih dejavnostih, po vrstah, Slovenija, 2006 
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 Vir: SURS; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Stanje izpustov kaže, da se znaten del odpadne vode iz predelovalnih dejavnosti spusti v prejemnike brez predhodnega prečiščenja; v 
letu 2006 kar 51 % nastale odpadne vode pred iztokom ni bilo prečiščene. 
Stanje v rudarskih dejavnostih kaže, da je v istem letu nastalo 1,8 milijona m3 odpadne vode, od tega so je 55,6 % spustili v površinske 
vode, v javno kanalizacijo 25,9 % in v zemljo preostalih 18,5 %. Od celotne nastale odpadne vode je brez predhodnega prečiščenja bilo 
v prejemnike spuščeno kar 86 % odpadne vode.  
Upoštevati pa moramo, da za določen del odpadne vode ni potrebno predhodno prečiščenje. Sem sodi hladilna in druga manj 
onesnažena voda, vendar njen delež iz razpoložljivih podatkov ni razviden. 
Razmere na področju predelovalne industrije kažejo, da največ uporabljene vode prečistijo proizvajalci usnja in usnjenih izdelkov (84 %), 
sledijo jim proizvajalci kovin in kovinskih izdelkov (71 %), živilska industrija (66 %), proizvajalci tekstilij in tekstilnih izdelkov (60 %) ter 
proizvajalci vlaknin in papirja (53 %). Ostali imajo nižjo stopnjo prečiščenosti, giblje se od 13 % do 42 %. 
Uporaba nekega čistilnega postopka je odvisna od poznavanja vrste in vsebnosti onesnaževal, kar je tudi povezano s tehnologijo, pri 
kateri nastaja odpadna voda. Vsebnost različnih onesnaževal v odpadni vodi narekuje pogosto kombinacijo čistilnih postopkov; poleg 
predvidene stopnje prečiščenja, značilne za posamezne vrste tehnoloških procesov, je učinek prečiščenja odvisen tudi od ekonomske 
zmožnosti oz. obsega investicijskih vlaganj podjetij v sodobnejše prečiščevalne tehnologije. 
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Okvir 5 
Tehnološke odpadne vode običajno vsebujejo snovi, ki se oksidirajo kot kemijska potreba po kisiku (KPK), fosfor, dušik, organske halogene spojine, 
težke kovine in druge nevarne snovi. Emisijo snovi pri odvajanju tehnološke odpadne vode iz vira onesnaževanja v kanalizacijo ali neposredno v 
vode izražamo s parametri onesnaženosti odpadne vode, količino snovi v odpadni vodi, emisijskim faktorjem obremenjevanja pri odvajanju odpadne 
vode in učinkom čiščenja odpadne vode, kar je določeno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo 
(Uradni list RS, št.  47/05). 
- Parameter onesnaženosti odpadne vode je po predpisanem merilnem postopku izmerjena temperatura, pH vrednost, obarvanost, strupenost, 

koncentracija snovi ali neka podobna lastnost odpadne vode. Količina snovi v odpadni vodi je masa z odvajanjem odpadnih vod izpuščenih 
snovi v določenem obdobju. 

- Emisijski faktor obremenjevanja z odvajanjem odpadne vode je razmerje med količino snovi v odpadni vodi in maso izdelka ali surovine. 
- Učinek čiščenja čistilne naprave je razmerje med količino snovi, izločene pri obdelavi odpadne vode, in količino te snovi v surovi odpadni vodi 

pred čiščenjem na čistilni napravi. 
Merjenje in vrednotenje določenih parametrov obremenitve odpadne vode med uporabo ali časom obratovanja vira onesnaževanja ali delovanja 
čistilne naprave sodi v pristojnost izvajalcev obratovalnega monitoringa odpadnih vod, katerega izvajanje je v skladu s predpisi pogojeno s 
predhodnim vzorčenjem odpadne vode po vnaprej določenem programu. 
Za vrednotenje obremenitve odpadne vode se uporabljajo specifični in nespecifični (sumarni) parametri, pri čemer je uporaba slednjih zelo pogosta, 
ker ne zahteva poznavanja kemijske sestave posameznih odpadnih voda. Med njimi so najbolj znani: biokemijska potreba po kisiku (BPK), kemijska 
potreba po kisiku (KPK), celotni organski ogljik (TOC), raztopljeni organski ogljik (DOC), adsorbljivii organski halogeni (AOX) in celotni organski 
halogeni (TOX). 
Biokemijska potreba po kisiku (BPK) je okvirno merilo za samočistilno sposobnost vodotoka, ki je ob organskem onesnaženju navadno 
povečana. Pomeni množino kisika, ki je potrebna za aerobno mikrobiološki razkroj organskih in/ali anorganskih snovi, prisotnih v odpadni vodi. Je 
torej parameter, s pomočjo katerega posredno sklepamo o onesnaženju odpadnih voda z biološko razgradljivimi onesnaževali. Ker je kontinuirano 
spremljanje BPK nepraktično, se ponavadi določa BPK po petih dneh in govorimo o biokemijski potrebi po kisiku po petih dneh (BPK5). Njegova 
velikost je odvisna od vira izpusta odpadne vode; najpogosteje se uporablja kot parameter za vrednotenje onesnaženosti odpadne vode iz 
gospodinjstev.  
Kemijska potreba po kisiku (KPK) je množina kisika, ekvivalentna množini kalijevega dikromata, ki je potrebna za kemijsko oksidacijo organskih 
snovi prisotnih v odpadni vodi. To je parameter, s katerim posredno sklepamo o stopnji onesnaženja odpadne vode z organskimi snovmi. Običajno 
se kot parameter uporablja za merjenje onesnaženosti industrijske odpadne vode. 

 
 
Iz slike 18 je razvidno, da se v celotnem opazovanem obdobju razmerje med nekombinirani in kombiniranimi načini prečiščevanja na 
ravni celotne industrije počasi premika v prid slednjih, kar naj bi pomenilo višjo stopnjo prečiščenja odpadne vode.  
 
Slika 18: Prečiščena odpadna voda, nastala v poslovnih subjektih, glede na način prečiščevanja, Slovenija, 2002–2006 
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 Vir: SURS, Statistični letopis, 2006; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
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Med nekombiniranimi načini prečiščevanja prevladujejo v glavnem mehanski postopki, v opazovanem obdobju so nihali od 69 % do  
80 %, sledijo jim kemični postopki (od 18 % do 28 %), odstotek bioloških postopkov pa je relativno majhen (od 0,7 % do 3,7 %). Med 
kombiniranimi postopki še prevladujejo mehansko-kemični postopki, čeprav njihov delež postopno upada, od 78 % v letu 2002 na 47 % v 
letu 2006. Hkrati pa obstaja opazno absolutno in relativno nihanje mehansko-bioloških in mehansko-biološko-kemičnih postopkov. 
Za nekoliko boljši vpogled v razmere in ravnanje z nastalo odpadno vodo smo v tabeli 13 na ravni posameznih industrijskih dejavnosti 
prikazali dejansko uporabljene postopke prečiščenja, tako posamično kot tudi bolj detajlno.  
 
 
Tabela 13: Prečiščena odpadna voda, nastala v poslovnih subjektih, glede na način prečiščevanja, po področjih dejavnosti, Slovenija, 2006 

1000 m3 

  Skupaj Rudarstvo Predelovalne 
dejavnosti 

Oskrba z elektriko 
plinom, vodo 

Skupaj 33299 248 32997 54 
Nekombinirano prečiščevanje 14465 129 14289 47 
Mehansko 11543 117 11406 20 
Kemično 2689 -  2673 16 
Biološko 233 12 210 11 
Kombinirano prečiščevanje 18834 119 18708 7 
Mehansko-kemično 8885 117 8764 4 
Mehansko-biološko 4307 2 4302 3 
Kemično-biološko 7 -  7 -  
Mehansko-kemično-biološko 5635 -  5635 -  

Vir: SURS; http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Ugotovili smo, da v dejavnosti proizvodnja elektrike, plina in vode prevladujejo nekombinirani načini prečiščevanja odpadnih voda  
(87 %), med njimi izrazito izstopajo mehanski postopki (43 %), sledijo jim kemični (34 %) in nato biološki postopki (23 %). Kombiniranim 
postopkom pripada 13-odstotni delež, med njimi obstajajo le mehansko-kemični (57 %) in mehansko-biološki postopki (43 %). 
V predelovalnih dejavnostih prevladuje uporaba kombiniranih postopkov (57 %), med njimi so mehansko-kemični (47 %), mehansko-
kemično-biološki (30 %) in mehansko-biološki (23 %). Nekombinirani postopki nastopajo s 43-odstotnim deležem, med njimi pa 
prevladujejo predvsem mehanski postopki (kar v 80 %), kemični (19 %) in nato biološki (le 1 %). 
V rudarstvu ima malenkostno prevlado nekombinirano prečiščevanje (52 %), od tega kar v 91 % gre za mehanske postopke in v 9 % le 
za biološke. V skupini kombiniranih postopkov prevladujejo mehansko-kemični postopki z 98 %, mehansko-bioloških pa je 2 %.  
Iz razpoložljivih statističnih podatkov se ne da ugotoviti, kolikšen odstotek neprečiščene, izpuščene vode, po poreklu iz drugih dejavnosti, 
je bil v mejah neškodljivosti za okolje oziroma kolikšna količina ali pa delež odpadne vode je glede fizikalnih, bioloških in kemijskih 
lastnosti zadovoljeval potrebe zahtevanega kakovostnega razreda. 
Učinkovitost kateregakoli postopka je odvisna od razvitosti prečiščevalne tehnologije. 
K pospešenemu iskanju rešitev glede izpustov v naravne odvodnike je bistveno prispevala Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje 
okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 123/04, 142/04-popravek, 68/05 in 77/06), s katero se onesnaževalce z 
ekonomskim mehanizmom prisili v iskanje primernih načinov ravnanja z odpadnimi vodami.  
Blato, ki nastaja pri čiščenju industrijskih odpadnih voda, je stranski produkt, ki se mu ne moremo izogniti. Pri najsodobnejših tehnikah 
čiščenja odpadnih voda dobimo prečiščeno in odpadno vodo, ki sicer vsebuje manjše koncentracije organskih snovi, dušika in fosforja. 
Posledično pa izboljšane tehnike prečiščevanja odpadnih voda povzročijo znatno količino blata, ki pri tem nastaja. V tabeli 14 so 
prikazani podatki o količinah nastalega dehidriranega blata iz industrijskih čistilnih naprav v obdobju 2002–2006. V letu 2006 je po 
čiščenju odpadne vode v industriji nastalo 32 853 t blata, kar je za 35,6 % manj kot v letu poprej. Dejanskega trenda iz razpoložljivih 
podatkov še ni mogoče oceniti.  
 
 



 
POGLED NA VODE V SLOVENIJI 39 

 

Tabela 14: Načini ravnanja z blatom iz industrijskih čistilnih naprav, Slovenija, 2002–2006 
(t) 

  2002 2003 2004 2005 2006 
SKUPAJ 98548 66057 40422 50984 32853 
Uporaba v kmetijstvu 60 4 19 4 51 
Odlaganje na deponiji 51154 20795 19558 15989 8816 
Kompostiranje 11325 8672 6891 6376 5991 
Sežig 1232 7151 5040 18134 5051 
Skladiščenje v zemlji 11284 12368 - - 2 
Skladiščenje v morju 10 - - - - 
Odvoz v druge čistilne naprave 227 293 293 632 521 
Drugi načini 23256 16774 8621 9849 12421 

Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Praksa ravnanja z blatom iz čistilnih naprav je odvisna predvsem od količine blata, sestave in kakovosti blata, lokacije čistilne naprave in 
tudi veljavnih predpisov na tem področju. Ugotavljamo, da se odložene količine blata na deponijah nenehno zmanjšujejo, glede na leto 
2002 so upadle za 82,8 % oziroma v zadnjih treh letih je delež odloženih količin blata na deponiji upadel za 21,5 %. Skladiščenje blata v 
zemljo je skoraj v celoti izginilo v zadnjih treh letih, medtem ko je bila praksa skladiščenja blata v morje zabeležena le v letu 2002, 
čeprav v zanemarljivo majhnih količinah. Kompostiranje kot način obdelave blata tudi nenehno količinsko upada, čeprav njegov delež po 
letih precej niha. Sežigalne tehnike v opazovanem obdobju izrazito nihajo – tako absolutno kot relativno. V zadnjih treh letih pa 
naraščajo količine blata, pri katerih so uporabili različne druge načine ravnanja (glej tabelo 14). V letu 2006 je delež slednjih presegel 
ostale prikazane načine in je znašal približno 38 %. Upravljavci industrijskih čistilnih naprav se redko odločajo za odlaganje blata na 
kmetijskih površinah, največje količine blata, uporabljene za potrebe kmetijstva, so bile zabeležene v letih 2002 in 2006. 
Odpadno blato iz čistilnih naprav pogosto vsebuje večje količine dušika in fosforja, zato se lahko uporabi kot gnojilo ali pa za 
regeneracijo tal. Toda neprijeten vonj, higiensko-zdravstvena tveganja in vsebnost težkih kovin omejujejo njihovo uporabo v omenjene 
namene. 
Med odpadnimi vodami ima kar visok delež tudi komunalna odpadna voda. To je voda, ki nastaja v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi 
rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in vrsti drugih gospodinjskih opravil. Komunalna odpadna voda je tudi voda, ki 
nastaja v objektih v javni rabi, v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po uporabi v 
gospodinjstvih. Glede na določila Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list 
RS, št. 47/05) sodi med komunalno odpadno vodo tudi tehnološka odpadna voda, kadar njen povprečni dnevni pretok ne presega 15 
m3/dan in letna količina ne presega 4 000 m3, hkrati pa letno obremenjevanje zaradi odvajanja te vode ne presega 50 PE, letna količina 
nobene od nevarnih snovi pa ne presega količine za nevarne snovi, določene v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja. Komunalne odpadne vode vsebujejo velike količine raztopljenih snovi, hranil za vodne 
organizme, bakterij (predvsem koliformnih) in razgradljivih organskih snovi, ki v vodnih odvodnikih porabljajo raztopljeni kisik. Osnovni 
problem pri ravnanju s komunalno vodo je njena heterogena narava, pri kateri je skupno število onesnaževal praviloma višje kot pri 
industrijski odpadni vodi, medtem ko so pri slednji višje koncentracije posameznih onesnaževal. 
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Slika 19: Poenostavljen shematski prikaz modela zbiranja, odvajanja in prečiščevanja odpadne in padavinske vode 

 

 
 
 
Podatke o letnih količinah zbrane in prečiščene odpadne vode iz javnega kanalizacijskega omrežja, postopkih prečiščevanja in lastnostih 
kanalizacijskega omrežja posredujejo Statističnemu uradu RS letno javna podjetja, ki se ukvarjajo s kanalizacijo in delovanjem 
komunalnih čistilnih naprav in drugi, ki so prevzeli kanalizacijske sisteme v upravljanje. Za obratovanje komunalne čistilne naprave ali 
skupne čistilne naprave, ki odvaja komunalno odpadno vodo neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora 
upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ki temelji na predpisih o emisijah snovi in toplote v okolje. 
Po podatkih iz slike 20 ocenjujemo, da se celotna količina odpadne vode iz javnega kanalizacijskega omrežja v obdobju 2003–2006 iz 
leta v leto povečuje. Izračunana povprečna letna stopnja rasti znaša 5,9 %. Toda posamezni viri izpustov kažejo različno dinamiko. 
Medtem ko so imele odpadne vode iz skupine virov, označenih kot »drugo«, v opazovanem obdobju izrazito visoko povprečno letno 
stopnjo rasti, kar 50,6 %, je ta bila pri vseh drugih naštetih virih negativna.  
 

Slika 20: Odpadne vode iz javnega kanalizacijskega omrežja po viru nastanka, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
148,9 milijona m3 odpadne vode različnega izvora je v letu 2006 odteklo po javnih kanalizacijskih sistemih do komunalnih ali skupnih 
čistilnih naprav ali neposredno v prejemnike odpadne vode (površinske vode in podtalnico); to pomeni 3,9-odstotno povečanje glede na 
predhodno leto. Od tega prevladujoči, 50,1-odstotni delež odpadne vode izvira iz gospodinjstev, 31,8 % so t. i. druge vode (padavinska 
ipd.), 13,2 % so odpadne vode iz industrijskih dejavnosti, 4,6 % iz drugih dejavnosti in relativno majhen 0,3-odstotni delež iz dejavnosti 
kmetijstva, gozdarstva in ribištva. Tudi največja količinska nihanja med leti se kažejo pri slednjih dejavnostih. 
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Slika 21: Odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja po izvoru iz industrijskih dejavnosti, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Če spremljamo le stanje znotraj industrijskih dejavnosti, vidimo, da največji delež pripada predelovalni industriji – 89 % v letu 2006, v 
opazovanem obdobju pa se polagoma zmanjšuje –, medtem ko se deleži odpadne vode iz rudarstva ter iz proizvodnje elektrike, plina in 
vode postopno povečujejo (slika 21). 
V letu 2006 je bilo 70 % izpuščenih odpadnih voda iz kanalizacijskih sistemov prečiščenih v čistilnih napravah, medtem ko jih je 30 % 
ostalo neprečiščenih (tabela 15).  
 
 
Tabela 15: Odpadne vode iz kanalizacijskega omrežja po mestu izpusta, Slovenija, 2003–2006 

1000 m3 
 2003 2004 2005 2006 

Izpuščene odpadne vode - Skupaj 125421 128144 143299 148952 
Neprečiščene odpadne vode - Skupaj 40625 33313 66019 44818 
v podtalnice 3886 4048 3827 11384 
v površinske vode 36739 29265 62192 33434 
  od tega v vodotoke 35670 27495 60763 31673 
Prečiščene odpadne vode - Skupaj 84796 94831 77280 104134 
v podtalnice 2062 956 455 452 
v površinske vode 82734 93875 76825 103682 
  od tega v vodotoke 68795 80112 61483 87935 

Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
75 % neprečiščene odpadne vode je bilo neposredno spuščeno v površinske vode in 25 % v podtalnico, medtem ko je bila prečiščena 
voda skoraj v celoti spuščena v površinske vode in le zanemarljivo majhen odstotek te vode je bil spuščen v podtalnico.  
Iz dobljenih podatkov smo izračunali, da imamo pri neprečiščeni vodi, ki je bila spuščena v podtalnico, v zajetem obdobju največjo absolutno 
in relativno rast v zadnjem letu: glede na leto poprej se je količina spuščene vode v ta ranljivi vodni vir povečala kar za 197,5 %, njen delež v 
skupnem izpustu neprečiščene odpadne vode pa je skočil na 25 % – za razliko od predhodnega leta, ko je znašal le 6 %. 
Povodja in porečja so najbolj smiselne prostorske enote za preučevanje rezultatov, ki se tičejo ravnanja z vodnimi viri.  
Delež vse nastale odpadne vode, ki je v opazovanem obdobju nastala v povodju Donave, se je gibal od 88 % do 89 % oz. v povodju 
Jadranskega morja od 11 % do 12 % (slika 22). 
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Slika kaže, da razmerje med prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo v navedenem obdobju, opazovano po povodjih, med leti niha. 
Nekoliko bolj izrazito nihanje je v povodju Donave. V letu 2006 je odstotek prečiščene vode v povodju Jadranskega morja znašal 71 %, v 
povodju Donave pa 70 %. Z izjemo leta 2004 je bilo v opazovanih letih razmerje med prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo vedno 
ugodnejše v povodju Jadranskega morja kakor v povodju Donave. 
 
 
Slika 22: Odpadne vode, Izpuščene iz javnega kanalizacijskega omrežja, po vrstah in po povodjih, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Upravljavci kanalizacijskih sistemov so poročali, da je dolžina zaprtega kanalizacijskega omrežja v letu 2006 znašala 5 820 km, kar 
pomeni 5,9-odstotno povečanje glede na preteklo leto (slika 23). Obstoječi centralni kanalizacijski sistem je pretežno mešanega tipa, kar 
pomeni, da se po glavnih zbiralnikih na centralno čistilno napravo odvaja tako sanitarna in tehnološka kot tudi padavinska voda; ta 
občasno zaradi preobremenjenosti sistema z direktnim prelivanjem še dodatno onesnažuje vodotoke.  
 
 
Slika 23: Dolžina zaprtega kanalizacijskega omrežja, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
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V celotnem opazovanem obdobju je delež mešanega tipa kanalizacijskega sistema počasi upadal, z 69 % v letu 2003 na 63 % v zadnjih 
dveh letih. Kanalizacijsko omrežje z ločenim odpadnim sistemom je v letu 2006 imelo 25-odstotni delež, kanalizacijsko omrežje z 
ločenim padavinskim sistemom pa 12-odstotni delež.  
 
 
Slika 24: Število priključkov na kanalizacijsko omrežje in število uličnih požiralnikov, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
 
 
Na sliki 24 je prikazano število priključkov na kanalizacijsko omrežje in število uličnih požiralnikov v obdobju 2003–2006. Število 
požiralnikov med leti rahlo niha, medtem ko število priključkov narašča. V letu 2006 je bilo na kanalizacijski sistem priključenih  
194 275 priključkov, kar je za 6,4 % več kot v preteklem letu. Iz razpoložljivih podatkov števila priključkov po tipih kanalizacijskega 
omrežja ni mogoče ugotoviti.  
 
 
 
Slika 25: Načini prečiščevanja odpadnih voda iz kanalizacijskega omrežja, Slovenija, 2003–2006 
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 Vir: SURS, http://www.stat.si/pxweb/Database/Okolje/Okolje.asp 
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Podatki na sliki 25 so značilen kazalnik, ki prikazuje količine odpadnih voda, katere se prečiščujejo na skupnih in komunalnih čistilnih 
napravah, razvrščenih glede na stopnjo čiščenja po metodologiji iz Direktive o čiščenju komunalnih odpadnih voda (UWWTD – 
91/271/EGS). Metodologijo povzema tudi slovenska Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav 
(Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04–ZVO–1). Okvirno določa, da je primarno čiščenje mehansko oziroma kemično, z 
njim se odstrani manjši del organskih obremenitev in del obremenitev z usedljivimi snovmi. Sekundarno čiščenje je v splošnem biološko,  
odstrani pa pretežni del obremenitev z organskimi snovmi in del (20 %–30 %) hranil. Terciarno čiščenje je tisto, ki poleg organskih 
obremenitev odstrani pretežni del hranilnih obremenitev. 
Če na osnovi podatkov spremljamo posamezne stopnje učinkovitosti prečiščevanja odpadnih voda v obdobju 2003–2006, zaznamo 
značilne pozitivne spremembe, ki odražajo napredek v sprejemanju in izvajanju predpisov ter posredno večanje obsega investicijskih 
vlaganj v prečiščevalne tehnologije. 
Količina in delež odpadnih voda, čiščenih s primarnim načinom kot najnižje stopnjo prečiščevanja iz leta v leto hitro upadata, medtem ko 
je pri sekundarnem načinu prečiščevanja opaziti hitro naraščanje (količinsko in po deležu), še posebej skokovito pa narašča količina 
prečiščene odpadne vode s terciarno stopnjo prečiščevanja kot najbolj zahtevno, posledično pa narašča tudi delež – z 0,2 odstotka v 
letu 2003 na 17,4 odstotka v letu 2006. 
 
 

Okvir 7 
Stopnje prečiščevanja komunalnih odpadnih voda so definirane v Direktivi Sveta o čiščenju komunalnih odpadnih voda – 91/271/EGS. Iz tega sledi: 
Primarno čiščenje pomeni čiščenje komunalne odpadne vode s fizikalnim in/ali kemičnim postopkom, ki vključuje posedanje trdnih delcev, ali drug 
postopek, pri katerem se BPK5 surove odpadne vode pred izpustom zmanjša za vsaj 20 %, vsebnost neraztopljenih snovi surove odpadne vode pa 
se zmanjša za vsaj 50 %. 
Sekundarno čiščenje pomeni čiščenje komunalne odpadne vode po postopku, ki večinoma vključuje biološko čiščenje s sekundarnim posedanjem, 
ali drug postopek, v katerem se biokemijska potreba po kisiku zmanjša za 70–90 %, kemijska potreba po kisiku se zmanjša za 75 % in neraztopljene 
snovi se zmanjšajo za 90 %.  
Terciarno čiščenje poleg zahtev za sekundarno čiščenje vključuje še zmanjšanje celotnega fosforja za 80% in celotnega dušika za 70-80%. 
Obremenjevanje vode z odvajanjem odpadnih voda se za območje poselitve izraža s populacijsko enoto oz. populacijskim ekvivalentom (PE). 
To je množina onesnaženja, ki ga povzroči en prebivalec na dan. Izraža se v g petdnevne biokemijske potrebe po kisiku (g BPK5/dan). (za Evropo: 1 
PE = 60 g BPK5/dan). 

 
 
V splošnem je v zadnjih dveh desetletjih prišlo do znatnih sprememb tako glede števila prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijsko 
mrežo in čistilne naprave, pa tudi v tehnoloških postopkih, uporabljenih pri prečiščevanju odpadnih voda. Da bi se zavarovali vodni viri, 
se nenehno ostrijo predpisi s področja odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki imajo za posledico iskanje najučinkovitejših tehnoloških 
postopkov za njihovo zbiranje, odvajanje in prečiščenje. To se predvsem kaže v postopnem izboljšanju kakovosti površinskih voda, tudi 
kopališke vode. Koncentracije najbolj razvpitih snovi kažejo v zadnjem desetletju upadajoči trend. To očitno nakazuje, da so se 
nacionalni predpisi uveljavili na terenu, saj povzemajo temeljna načela že omenjene evropske direktive o ravnanju s komunalnimi 
odpadnimi vodami.  
Toda na celotnem ozemlju Slovenije sistemi za zbiranje in odvajanje odpadne in padavinske vode še niso primerno povezani z 
ustreznim načinom njihovega čiščenja. Osnovna zahtevana stopnja čiščenja odpadnih voda je sekundarno čiščenje, velja za vsa 
območja poselitve, večje od 2 000 PE, razen za tista bolj občutljiva območja, za katere je predvidena še dodatna terciarna stopnja 
čiščenja.  
Ena od značilnosti Slovenije je tudi njena razdrobljena poselitev z velikim številom naselij z manj kot 2 000 prebivalci, s čimer je otežen 
primeren razvoj in obseg komunalne infrastrukture, s tem pa tudi samo delovanje in organiziranost komunalne dejavnosti na teh 
območjih. Sistemi za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda še vedno ne ustrezajo obstoječim 
potrebam.  
Slika 26 prikazuje načine odvajanja odpadnih/sanitarnih voda prebivalstva Slovenije, pripravljena pa je bila na osnovi podatkov popisa 
prebivalstva iz leta 2002. Ugotovili smo, da bila je polovica prebivalstva Slovenije priključena na kanalizacijsko omrežje, dokaj visok odstotek 
prebivalstva je imel pretočne (35 %) in pa nepretočne greznice (13 %). Preostala skupina prebivalcev, označena kot »drugo« (2 %), je imela 
glede izpustov neurejene razmere; takih je bilo največ v pomurski, spodnjeposavski in podravski regiji.  
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Slika 26. Prebivalci v Sloveniji glede na način odvajanja odpadnih/sanitarnih voda, 2002 
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 Vir: SURS – Popis prebivalstva 2002, http://www.stat.si/popis2002/si/rezultati_regije_stavbe.htm 
 
 
Slika 27 prikazuje ocenjeni kazalnik deleža prebivalstva Slovenije, katerih odpadne/sanitarne vode so se v obdobju 2000–2005 čistile na 
komunalnih ali skupnih čistilnih napravah glede na njihovo zmožnost čiščenja. Prikazani so tudi podatki o deležu prebivalcev, katerih 
čiščenje odpadne vode je potekalo v greznicah, kar pa lahko v grobem opredelimo kot primarno čiščenje.  
Delež prebivalcev, katerih odpadne vode so se čistile v greznicah, je v opazovanem obdobju narasel s 45 % v letu 1998 na 47,6 % v letu 
2005. Tudi delež prebivalcev, katerih odpadne vode so čiščene na čistilnih napravah s sekundarno stopnjo čiščenja, je v porastu in je v 
letu 2005 znašal 16 %. Pri čistilnih napravah s primarno stopnjo čiščenja beležimo stalno upadanje deleža prebivalcev; v celotnem 
obdobju je ta upadel za 5 %. Za tisti del prebivalcev, ki so vezani na čistilne naprave s terciarno stopnjo čiščenja, pa beležimo blaga 
nihanja, v zadnjem letu pa je ta delež skokovito narasel (kar za 5,3 % glede na predhodno leto).  
 
Slika 27: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne odpadne vode so se čistile na komunalnih ali skupnih čistilnih napravah po 

stopnjah čiščenja oz. v greznicah, 2000–2005 
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 Vir: ARSO, Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, strokovna ocena, 2007 
 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=CISNPR_POD 
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V Sloveniji potekajo na področju zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda aktivnosti, usmerjene k izvajanju operativnih 
programov odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, temelječih na evropski Direktivi o komunalnih odpadnih vodah oziroma na 
slovenski zakonodaji in Nacionalnem programu varstva okolja (NPVO). Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za 
našo državo glede na višino potrebnih vlaganj ena največjih okoljskih investicij, za katera je pričakovati, da bodo dolgoročne. Skladno z 
operativnimi programi varstva okolja na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se bodo sredstva okoljskih dajatev 
porabljala za gradnjo čistilnih naprav in za izvedbo kanalskih vodov. 
Na osnovi obveznosti, ki izhajajo iz evropske direktive o komunalnih vodah, so države članice obvezne poročati Komisiji Evropske unije 
in drugim pristojnim organom o načinih ravnanja z odpadnimi vodami in odpadnih muljih na svojem ozemlju, razporejeno po velikostnih 
skupinah aglomeracij, opredeljenih z populacijsko enoto/populacijskim ekvivalentom (PE). Aglomeracija pomeni območje, na katerem so 
v zadostni meri skoncentrirani prebivalci in gospodarske dejavnosti, da bi zbiranje komunalne odpadne vode in njeno odvajanje v čistilne 
naprave ali pa neposredno na končni naravni prejemnik izpusta bilo ekonomsko in drugače upravičeno. Pri teh ocenah se upoštevajo 
demografski, prostorski in ekonomski kazalniki. 
Tisti del obveznosti operativnih programov, ki se nanašajo na izgradnjo čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim sistemom, je 
predvidel do konca leta 2005 izgradnjo večine velikih čistilnih naprav za aglomeracije z več kakor 100 000 PE (Ljubljana, Celje, Maribor, 
nadgradnjo čistilne naprave za Koper in Izolo), s tem pa tudi povečanje deleža očiščenih odpadnih voda.  
Operativni programi odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda, v kasnejših fazah dajejo prednost izgradnji kanalizacijskih omrežij 
s čistilnimi napravami za ostala območja poselitve, in sicer7):  
Obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve 15 000–100 000 PE do 2010 
Obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve 2 000–15 000 PE do 2015 
Obveznosti izgradnje čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim omrežjem za območja poselitve > 10 000 PE na občutljivih območjih 
do 2008 
Pomembna so tudi območja poselitve pod 2 000 PE, še posebej na občutljivih terenih, s poudarkom na območjih zalog podtalnice in 
kraških virov, namenjenih vodooskrbi prebivalstva, ter na naravovarstveno zaščitenih območjih. 
 
 

Okvir 8:  
Čistilna naprava je naprava za obdelavo odpadne vode, ki zmanjšuje ali odpravlja njeno onesnaženost.  
Komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode ali mešanice komunalne in padavinske odpadne vode.  
Skupna čistilna naprava je čistilna naprava za obdelavo mešanice komunalne ali padavinske odpadne vode ali obeh z industrijsko odpadno vodo, 
pri kateri delež obremenitve čistilne naprave, ki jo povzroča industrijska odpadna voda ene ali več naprav, presega 50 %, merjeno s kemijsko 
potrebo po kisiku (KPK).  
Mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2.000 PE, v kateri poteka 
biološka razgradnja s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim biološkim filmom ali biološka razgradnja z naravnim 
prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v prezračevanih lagunah ali naravnih lagunah, če je zagotovljeno posredno 
odvajanje vode v podzemne vode. 
Industrijska čistilna naprava je čistilna naprava za industrijsko odpadno vodo ene ali več naprav, v katerih poteka isti ali več različnih tehnoloških 
procesov. Če se industrijska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo, je industrijska čistilna naprava namenjena predčiščenju industrijske odpadne 
vode. 
Čistilna naprava padavinske odpadne vode je naprava za fizikalno, kemijsko ali fizikalno-kemijsko obdelavo padavinske odpadne vode zaradi 
zmanjševanja njene onesnaženosti. 
Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode z izločanjem lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s 
standardom SIST EN 858-2 in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preskušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. 
Posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav ureja Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/04-ZVO-1) in Uredba o emisiji snovi pri odvajanju 
odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 103/02). Za industrijske in skupne čistilne naprave pa veljajo določila Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07).  
K poročanju o izvajanju obratovalnega monitoringa komunalne ali skupne čistilne naprave (k predložitvi letnega Poročila o obratovalnem 
monitoringu) so zavezani upravljavci čistilnih naprav. Izjema so komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2 000 PE, za katere 
je Poročilo o obratovalnem monitoringu dolžan predložiti izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na 
območju lokalne skupnosti, kjer izvaja javno službo. Za komunalno čistilno napravo, katere zmogljivost je enaka ali manjša od 50 PE, se lahko 
namesto obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja naprave, iz katere mora biti razvidno, da učinek čiščenja čistilne naprave zagotavlja 
doseganje mejne vrednosti za BPK5 (30 mg O2/l) in KPK (150 mg O2/l). 
Vir: Naštete uredbe o emisiji snovi in toplote 
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Slika 28 prikazuje podatke o skupni velikosti delujočih čistilnih naprav odpadnih voda v Sloveniji, ki so bili pridobljeni na podlagi poročil 
zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa komunalne ali skupne čistilne naprave, katere so skladno z zakonodajo varstva 
okolja ti posredovali Agenciji RS za okolje.  
Skupna velikost/zmogljivost čistilnih naprav je prikazana v populacijskih ekvivalentih/populacijskih enotah (PE), po stopnjah čiščenja odpadne 
vode za obdobje 1998–2006 na osnovi maksimalnih zmogljivosti posameznih naprav oz. njihovih nazivnih zmogljivosti podanih v PE. 

 
 

Slika 28: Skupna velikost delujočih čistilnih naprav po posameznih stopnjah čiščenja, Slovenija, 1998–2006 
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 Vir: ARSO, Zbirka podatkov o komunalnih in skupnih čistilnih napravah ; 
 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=CISNPR_POD 
 
 
Skupna velikost/zmogljivost delujočih čistilnih naprav je v letu 2006 znašala 1 993 865 PE, kar pomeni, da je v opazovanem obdobju 
(bazno leto je 1998) narasla za 41,6 odstotka. Gledano po stopnjah čiščenja, največjo rast zmogljivosti kažejo naprave s terciarno 
stopnjo čiščenja, in sicer za 531,9 odstotka v celotnem opazovanem obdobju. Narasla je tudi zmogljivost naprav s sekundarno stopnjo 
čiščenja, in sicer v enakem obdobju za 150,4 odstotka, medtem ko velikost naprav s primarno stopnjo čiščenja kaže veliko zmanjšanje 
(72,9 odstotka). Zmogljivost naprav z mehansko stopnjo čiščenja je do leta 2005 v glavnem nihajoče upadala, v letu 2006 pa je padla na 
ničlo raven. Dosežena skupna rast zmogljivosti naprav, v letu 2006, s pripadajočima visokima deležema zmogljivosti sekundarne in 
terciarne stopnje čiščenja odpadne vode (64 % oz. 32 %) je rezultat izvajanja čiščenja le-te v novo zgrajenih ali v dograjenih že 
obstoječih čistilnih napravah z izboljšanimi tehnološkimi postopki čiščenja odpadne vode. S tem posredno sklepamo o uresničevanju 
obstoječih predpisov, ki se nanašajo na emisije snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav, ki postavljajo posebne 
zahteve v zvezi z mejnimi vrednostmi parametrov odpadne vode, mejnimi vrednostmi učinka čiščenja in posebne ukrepe v zvezi z 
načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav.  
Na sliki 29 je prikazano število delujočih komunalnih in skupnih čistilnih naprav odpadne vode, glede na zmogljivostne razrede, izražene 
v populacijskih ekvivalentih, za obdobje 2000–2006. Razrede smo izračunali na podlagi evidenc iz državne zbirke podatkov o čistilnih 
napravah, ki je v pristojnosti Agencije RS za okolje. Ta izhaja iz letnih poročil zavezancev za izvajanje obratovalnega monitoringa 
komunalnih odpadnih voda.  
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Slika 29: Število čistilnih naprav glede na projektirano zmogljivost po skupinah PE, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: ARSO, Zbirka podatkov o komunalnih in skupnih čistilnih napravah ;  
 http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=CISNPR_POD 
 
 
V Sloveniji je v letu 2006 obratovalo 209 čistilnih naprav, kar glede na začetno leto opazovanega obdobja pomeni 79-odstotno 
povečanje. Najizrazitejše zabeleženo povečanje števila naprav zasledimo na območjih poselitve < 2 000 PE, v celotnem obdobju 
opazovanja to znaša 99 %, sledi rast števila naprav na območjih poselitve 15 001–100 000 PE (64  %), naprav velikosti 2 000–15 000 
PE (36 %) in naprav velikostnega razreda > 100 000 PE (33 %). 
 
 
10.2  Emisije snovi iz industrijskih naprav v vode 
 
Poleg onesnaževanja voda, ki se dogajajo pri direktnem izkoriščanju vode v naravi, brez izpada iz hidrološkega kroga, pomeni uporaba 
vode v večini dejavnosti izločitev vode iz naravnega tokokroga, pri čemer se odvzeta voda ponovno vrača vanj – običajno s 
spremenjenimi fizikalno-kemijskimi lastnostmi. Pri vračanju v hidrološki krog bi uporabljene vode smele biti le toliko onesnažene, kolikor 
so zmožne to onesnaženje razkrojiti. To lastnost vode poznamo kot pojav samoprečiščevanja, ki je zelo pomemben dejavnik, saj v 
normalnih okoliščinah omogoča vzdrževanje približno stalne naravne danosti vode. Z opravljanjem različnih dejavnosti človek spušča v 
vodo tudi snovi, katere voda v naravnih okoliščinah ne vsebuje ali pa jih vsebuje le v zelo nizkih koncentracijah.  
Zato uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz različnih industrijskih naprav ter komunalnih in skupnih čistilnih naprav 
določajo mejne vrednosti merjenih parametrov v odpadni vodi, mejne vrednosti učinka čiščenja in posebne ukrepe v zvezi z 
načrtovanjem in obratovanjem naprav.  
Podatki o emisiji snovi in toplote (onesnaževal) pri odvajanju odpadnih vod iz industrijskih naprav in komunalnih ter skupnih čistilnih 
naprav, katerih upravljavci so zavezanci izvajanja obratovalnega monitoringa odpadnih vod po Pravilniku o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Uradni list RS, št. 35/96, 29/00 in 106/01), se sprejemajo in obdelujejo na Agenciji RS za 
okolje. 
Zavezani upravljavci industrijskih naprav morajo na osnovi predpisov letno poročati Agenciji RS za okolje o rezultatih izvedenega 
obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Podatkov se ne sporoča za tiste naprave, ki odvajajo odpadne vode iz 
proizvodnje ali storitvene ali druge dejavnosti ali mešanico te odpadne vode s komunalno ali padavinsko odpadno vodo, oz. če je 
odpadna voda po naravi ali sestavi podobna odpadni vodi v gospodinjstvu oz. ustreza razširjeni definiciji komunalne odpadne vode. Kot 
industrijsko napravo razumemo vsako nepremično ali premično tehnološko enoto, v kateri poteka proces ali več procesov, ki pri 
odvajanju industrijske odpadne vode povzročajo onesnaževanje voda. Za obratovanje naprave, ki odvaja industrijsko odpadno vodo v 
javno kanalizacijo ali neposredno v površinske vode ali posredno v podzemne vode, mora upravljavec naprave pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje. 
Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji naprav, pri katerih emisija snovi in toplote pri odvajanju industrijske odpadne vode presega 
mejne vrednosti, mora upravljavec naprave zagotoviti vgradnjo in obratovanje industrijske čistilne naprave, če preseganja mejne 
vrednosti ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi. Pri tem mora biti pozornost investitorja osredotočena na izbor v praksi preizkušene in na 
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trgu najboljše razpoložljive tehnologije, ki zagotavlja, da predpisane mejne vrednosti za parametre, emisijski delež oddane toplote in 
letne količine nevarnih snovi ne bodo preseženi. 
Na osnovi analiznih rezultatov iz poročil o izvajanju obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda je možno oceniti letne 
količine izpustov določenih snovi ali skupin snovi v slovenske vode. Metodologija izračunavanja emisij je povezana z vsakim 
posameznim tehnološkim procesom, določenim s predpisi, in zahteva poznavanje emisijskih koeficientov, ki se opredelijo na enoto 
porabe ali proizvodnje. Izmerjeni in ovrednoteni podatki nabora parametrov obremenitve odpadnih voda v posamezni dejavnosti 
predstavljajo emisije le-teh v vode. Vrednotenje emisij v okviru obratovalnega monitoringa se izdela na podlagi mejnih vrednosti letnih 
količin katerekoli nevarne snovi, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za posamezno napravo. V primeru, da za napravo še ni izdano 
okoljevarstveno dovoljenje, naprava čezmerno obremenjuje okolje, če letna količina katerekoli v okviru obratovalnega monitoringa 
izmerjene nevarne snovi, za katero se določa mejna vrednost letne količine ali največja letna količina, presega dovoljeno mejno vrednost 
iz predpisov.  
Slika 30 nazorno prikazuje letne izmerjene emisije snovi neposredno v vodo, nastale pri odvajanju industrijskih odpadnih voda v obdobju 
2000–2006, izkazane z nespecifičnimi, sumarnimi parametri obremenitve odpadne vode: biokemijske potrebe po kisiku (BPK5), kemijske 
potrebe po kisiku (KPK) in celotnega organskega ogljika (TOC).  
Med izmerjenimi parametri je v opazovanem obdobju zaznati največjo emisijsko vrednost pri KPK, poznanem tudi kot parameter 
oksidativnosti, ki je praviloma karakterističen za tehnološke vode. Preko KPK posredno sklepamo o obstoječih organskih snoveh v vodi. 
Med opazovanim obdobjem ne moremo govoriti o izrazitem emisijskem trendu, toda, z izjemo leta 2004, lahko rečemo, da se izmerjena 
vrednost tega parametra počasi znižuje. V celotnem obdobju je upadla za 60 %.  
 
 
Slika 30: Letne emisije snovi (BPK5, TOC IN KPK) iz industrijskih naprav neposredno v vode, Slovenija, 2000–2006 
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 Vir: ARSO, Zbirka podatkov o čistilnih napravah; http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=CISNPR_POD 
 
 
 
Preko vrednosti parametra BPK5 pa posredno ocenjujemo prisotnost v vodi mikrobiološko razkrojljivih snovi; njegova vrednost kaže 
upadajoč emisijski trend. V celotnem obdobju je emisijska vrednost upadla kar za 69 %.  
TOC (Total Organic Carbon) predstavlja koncentracijo celotnega organskega ogljika v vodi, vezanega na raztopljene ali suspendirane 
snovi. Zajema najrazličnejše oblike kot so: elementarni ogljik, delci saj, nevarna onesnaževala: benzen, toluen, cianidi itd. S tem 
parametrom se bolj natančno izrazi koncentracija organskih snovi kakor s KPK. Na osnovi prikazanih podatkov je vse do leta 2005 
opazno znižanje neposrednih izpustov snovi v vodo, merjenih s tem parametrom. V letu 2005 pa je njegova vrednost skokovito narasla 
(za 23,5 % glede na preteklo leto), toda v letu 2006 je spet upadla (kar za 46,5 % glede na leto 2005). 
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Slika 31: Letne emisije snovi (AOX, amonijevega dušika in celotnega P) iz industrijskih naprav  neposredno v vode, Slovenija, 2000–2006 
 

  0

 100 000

 200 000

 300 000

 400 000

 500 000

 600 000

 700 000

 800 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

kg/leto

Adsorbljivi organski halogeni (AOX ) Amonijev dušik Celotni fosfor
 

   

 Vir: ARSO, Zbirka podatkov o čistilnih napravah; http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=CISNPR_POD 

 
 
Na sliki 31 smo prikazali emisijske vrednosti adsorbljivih organskih halogenov (AOX), amonijevega dušika in celotnega fosforja, nastalih 
pri odvajanju industrijskih odpadnih voda v obdobju 2000–2006.  
Po emisijskih vrednostih najbolj izstopa skupina snovi AOX, ki na krivulji kaže  izrazita minimuma v letih 2001 in 2004, čeprav je vrednost emisij v 
letu 2005 ponovno narasla za 13,7 % glede na leto poprej. Toda v letu 2006 je zabeležena najmanjša vrednost tega parametra, kar pomeni 51-
odstotno zmanjšanje glede na predhodno leto, glede na začetno leto obdobja pa je prišlo do znižanja vrednosti kar za 79 %.  
Emisijske vrednosti amonijevega dušika, z izjemo leta 2001, kažejo neenakomerno upadanje, v celotnem zajetem obdobju so upadle za 58 %. 
Od vseh na sliki prikazanih parametrov onesnaženja vode kaže v opazovanem obdobju najmanjše vrednosti emisij celotni fosfor; v 
predzadnjih štirih letih so le-te nenehno upadale, toda v letu 2006 je prišlo do naglega, 16,4-odstotnega skoka vrednosti. Glede na 
začetno leto obdobja pa je emisijska vrednost celotnega fosforja upadla za 28 %.  
 
 
11.  Stanje voda 
 
Na ozemlju Slovenije se onesnaževanje voda prostorsko in časovno pojavlja v različnem obsegu. Zakon o varstvu okolja določa obvezo 
spremljanja stanja voda v naravnem okolju (imisijski monitoring). Namen izvajanja programa državnega monitoringa voda je 
sistematično spremljanje dejanskega stanja kakovosti vodnih virov. Sčasoma so se, glede na potrebe, izkušnje, dejanske možnosti 
izvedbe in zahteve nacionalnih in evropskih ter drugih mednarodnih dokumentov, nenehno razvijali obseg in vrsta nadzora. Zadnje čase 
pa imajo poseben vpliv evropski normativni dokumenti, zlasti Okvirna evropska direktiva o vodah iz leta 2000. Z uveljavitvijo te direktive, 
ki določa okvir za delovanje Skupnosti na področju vodne politike, se uvaja posodobljena, celovita in učinkovita obravnava kemijskega in 
ekološkega spremljanja stanja voda. Agencija RS za okolje v sodelovanju z drugimi inštitucijami izvaja imisijski monitoring kakovosti 
voda v skladu z Zakonom o varstvu okolja in podzakonskimi akti, usklajenimi z omenjeno direktivo in drugimi evropskimi področnimi 
predpisi. 
Monitoring preko merjenja fizikalnih parametrov le delno kaže dejansko stanje onesnaženosti voda. Izvajanje kemijskega monitoringa je 
pogojeno z vnaprej določenim jemanjem vzorcev vode, razporejeno časovno in prostorsko, s tem pa se posredno pridobi informacija o 
viru onesnaževanja. V skladu z novo vodno politiko pa obvezna ocena ekološkega stanja površinskih voda daje zlasti biološkim 
analizam večji pomen. Stanje življenjskih združb v vodnem okolju, ki je odvisno od dalj časa prevladujočih življenjskih razmer v njem oz. 
od vplivov abiotskih in biotskih dejavnikov, je nesporno najboljši kazalnik njegovega stanja, le da ta ne pove dosti o viru onesnaževanja. 
Zato je zelo pomembno, da sta kemijsko in biološko vrednotenje parametrov opravljeni istočasno. Osrednjo nacionalno bazo podatkov 
monitoringa kakovosti voda vzdržujejo na Agenciji RS za okolje.  
Onesnaženost slovenskih rek izvira predvsem iz točkovnih virov (npr. izpusti industrijskih in komunalnih odpadnih voda) ter iz izpiranja 
urbaniziranih, pa tudi kmetijskih površin.  
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Spremljanje kakovosti rek z rednimi monitoringi se v Sloveniji izvaja že od leta 1965. Program izvajanja državnega monitoringa kakovosti 
površinskih vodotokov se vedno prilagaja nastalim spremembam v predpisih s področja voda. Vključuje osnovne fizikalne in kemijske 
analize (analize težkih kovin, suspendiranih delcev, organskih spojin v vodi ipd.) ter bakteriološke in saprobiološke analize.  
Kakovost vode v rekah se ocenjuje na osnovi strokovno analiziranih vzorcev vode. Pri oceni kakovosti so upoštevana merila, ki jih 
določajo veljavni vodni predpisi. Poleg nacionalnih predpisov se upoštevajo tudi tuja merila, predvsem smernice Evropske unije in 
nekaterih mednarodnih organizacij (npr. priporočila za pitno vodo Svetovne zdravstvene organizacije – WHO (World Health 
Organization).  
Program monitoringa kakovosti površinskih vodotokov za leto 2005 je bil pripravljen v skladu z določili Uredbe o kemijskem stanju 
površinskih voda (Uradni list RS, št. 11/03) in Pravilnika o monitoringu kemijskega stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 42/03). V 
program so vključene tudi zahteve, predpisane v Odločbi Sveta 77/795/EGS o oblikovanju skupnega postopka za izmenjavo informacij o 
kakovosti površinske sladke vode v Skupnosti, in zahteve, določene v Operativnem programu zmanjševanja onesnaževanja površinskih 
voda s prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (sprejela Vlada RS dne 27. 5. 2004)8).  
Prvi program monitoringa kakovosti površinskih vodotokov, za katere je bilo obvezno ugotavljanje kemijskega stanja, je bil izdelan za 
leto 2003. V prihodnje se bosta v skladu z Okvirno evropsko vodno direktivo redno izvajali ocena kemijskega in ekološkega stanja 
površinskih voda. 
 

 

Slika 32: Ocena kemijskega stanja površinskih vodotokov, Slovenija, 2002–2005 
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 Vir: ARSO, Monitoring kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji v letu 2005; 
 http://www.arso.gov.si/vode/reke/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/porocilo_reke_2005.pdf 
 
 
Na sliki 32 smo predstavili zadnje javnosti razpoložljive rezultate monitoringa kakovosti površinskih vodotokov, to je iz leta 2005. 
Kemijsko stanje površinskih vodotokov je bilo ocenjeno v skladu z veljavnimi predpisi na 88 merilnih mestih. Oceno dobrega kemijskega 
stanja je dobilo 73 merilnih mest, za 15 merilnih mest pa je bilo ugotovljeno slabo kemijsko stanje, in to predvsem zaradi preseganja 
mejnih vrednosti za fenolne snovi, AOX, metolaklor, vsoto pesticidov, anionaktivne detergente, mineralna olja, poliklorirane bifenile 
(PCB) ter zaradi trenda naraščanja letnih povprečnih vrednosti za kadmij v sedimentu8). 
Ugotovljena ocena je pokazala, da se je kemijsko stanje površinskih vodotokov v letu 2005 v primerjavi z letom 2004 poslabšalo za 1,3 %. 
Odstotek merilnih mest uvrščenih v slabo kemijsko stanje je v letu 2005 narasel na 17 %, za razliko od leta 2004, ko je znašal 15,7 %. V 
dobro stanje pa je bilo uvrščenih 83 % merilnih mest, kar je ponovno slabše kot v predhodnem letu a še vedno boljše kakor v letih 2002 in 
2003.  
Kakovost podzemne vode se v Sloveniji spremlja redno že od leta 1987 v okviru državnega monitoringa, pogostost vzorčenja pa je 
največja na mestih, kjer se nahajajo zajetja pitne vode. Ker so zaradi počasnejšega pretoka samočistilne zmogljivosti podzemnih voda 
manjše kakor pri površinskih vodotokih, so te bolj dovzetne za onesnaženje. Mehanizmi onesnaženja podzemne vode so mnogoteri, 
odvisni od sestave vodonosnika, topografskih in drugih značilnosti, ki vplivajo na ranljivost vodonosnika. Onesnaževala pridejo do 
vodonosnika po različnih poteh, kot so izpiranje s površja, infiltracija površinske vode, zatekanje voda iz zaledja, odvajanje industrijskih 
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odpadnih voda neposredno v podtalnico, izcedne vode nenadzorovanih (divjih) odlagališč odpadkov, kmetijstvo, poseljene površine, 
prometna infrastruktura itd.  
Najbolj izpostavljeni so plitvi vodonosniki, med onesnaževali pa največjo nevarnost za podtalnico zadnje čase predstavljajo nitrati in 
pesticidi ter njihovi razgradni produkti, katerih vzrok je nepravilna in prekomerna raba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, zlasti v 
severovzhodni Sloveniji, kot posledica intenzivnega kmetijstva. Onesnaženost z lahkohlapnimi alifatskimi ogljikovodiki in težkimi 
kovinami pa se pojavlja bolj na lokalni ravni.  
Agencija RS za okolje je v letih 2004 in 2005 izvajala imisijski monitoring kakovosti podzemne vode skladno s Pravilnikom o imisijskem 
monitoringu podzemne vode (Uradni list RS, št. 42/02) in Uredbo o kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 11/02), ki je bila 
dopolnjena v letu 2005 z Uredbo o standardih kakovosti podzemne vode (Uradni list RS, št. 100/05). Rezultati, pridobljeni v okviru 
monitoringa, so osnova za ocenjevanje kakovosti podzemne vode. V skladu z novo vodno politiko je celotno površje Slovenije razdeljeno 
na 21 vodnih teles podzemne vode9). Kakovost podzemne vode se za posamezno leto ocenjuje na osnovi kemijskega stanja. Zaradi čim 
popolnejšega vpogleda v prisotnost onesnaževal v podzemni vodi se ugotavljanje zviševanja oziroma zniževanja njihovih koncentracij 
spremlja na podlagi dolgoročnih časovnih trendov. S trendi se ugotavlja, če se bo koncentracija posameznih onesnaževal višala nad 
dovoljeni prag, da bi se lahko tedaj pravočasno pristopilo potrebnim sanacijskim ukrepom. V poročilu o monitoringu za leti 2004 in 2005 
bilo je za vodno telo podzemne vode določeno kemijsko stanje, za daljše časovno obdobje pa so strokovno ocenjeni trendi parametrov 
podzemne vode. Ker je podzemna voda najpomembnejši vir pitne vode v Sloveniji, se je za kemijsko stanje poleg rezultatov državnega 
monitoringa za podzemno vodo upoštevala tudi skladnost vzorcev pitne vode, odvzetih na pipah uporabnikov. 
Monitoring kakovosti podzemne vode se je v letih 2004 in 2005 izvajal na 18 vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo (aluvialni 
vodonosniki) ter na kraških in razpoklinskih vodonosnikih (izviri). Število merilnih mest je odvisno od velikosti in pomembnosti 
vodonosnika. V letih 2004 in 2005 je imela mreža državnega monitoringa podzemne vode merilna mesta na 15 od skupno 21 vodnih 
teles (tabela 16). Pokritost vodonosnika z merilno mrežo se določa preko prispevnih površin merilnih mest9). 

 
 

Tabela 16: Ocena kemijskega stanja vodnih teles podzemne vode, Slovenija, 2005 

Kemijsko stanje 
Vodno telo podzemne vode Podzemna  

voda 
Pitna  
voda 

Parametri 
(vzrok za slabo stanje) 

Čezmerno obremenjeni deli 
vodnega telesa podzemne vode 

Savska kotlina in Ljubljansko 
barje 

dobro slabo desetil-atrazin Mengeško polje 

Savinjska dolina dobro  dobro - - 
Krška kotlina dobro slabo desetil-atrazin Krško polje 
Julijske Alpe v porečju Save dobro (ocena) dobro - - 
Karavanke dobro (ocena) dobro - - 
Kamniško-Savinjske Alpe dobro (ocena) dobro - - 
Posavsko hribovje do osrednje 
Sotle 

0 slabo desetil-atrazin območje Mirne 

Spodnji del Savinje do Sotle 0 slabo bentazon, MCPP* Paški Kozjak-Konjiška gora in Celje-
Kostrivnica 

Kraška Ljubljanica dobro  dobro - - 
Dolenjski kras dobro slabo atrazin, desetil-atrazin Radovica-Metlika in Grosuplje 
Dravska kotlina slabo- slabo nitrati, atrazin, desetil-atrazin Dravsko polje 
Murska kotlina slabo- slabo nitrati, atrazin, desetil-atrazin, 

bentazon, metolaklor, terbutilazin, 
trikloreten, LHCH*  

Apaško polje in Dolinsko-Ravensko 
polje 

Obala in Kras z Brkini dobro dobro - - 
Julijske Alpe v porečju Soče dobro (ocena) dobro - - 
Goriška brda in Trnovsko-
Banjška planota 

dobro dobro - - 

*  MCPP – mekoprop, LHCH – lahkohlapni alifatski halogenirani ogljikovodiki 
Vir: ARSO Poročilo o kakovosti vodnega telesa podzemne vode v letih 2004 in 2005, 
http://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%c4%8dila/podzemne0405.html 
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Osnovni in splošno razširjen problem večine stoječih voda, kot so jezera, zadrževalniki in tudi velike rečne akumulacije, je večja 
občutljivost kakor pri površinskih vodah na presežen vnos različnih snovi iz vodozbirnega zaledja, zlasti hranilnih snovi dušika in fosforja. 
S tem v zvezi se v stalnih naravnih jezerih, kot sta Blejsko in Bohinjsko jezero, pospešuje proces staranja – evtrofikacija, ki je sicer 
naraven, a počasen proces, ki doleti vsako naravno jezero. Občutljivost jezer na dotok različnih hranil in drugih onesnaževal je pogojena 
z njihovimi hidrološkimi in morfološkimi značilnostmi. V zadrževalnikih voda se stekajo in kopičijo odpadne vode industrije, kar povzroča 
kopičenje težkih kovin, pesticidov in njihovih razgradnih produktov – med katerimi so še posebej problematična vztrajna organska 
onesnaževala (POPs pesticidi) – ter različnih nevarnih halogeniranih organskih spojin, ki kažejo toksične značilnosti tako za ljudi kot za 
vodne ekosisteme.  
Državni monitoring kakovosti jezer je del državnega imisijskega monitoringa površinskih voda. Tudi za jezera se ugotavlja ekološka in 
kemijska ocena stanja v skladu s kriteriji iz Okvirne evropske vodne direktive 2000/60/EC.  
Državni monitoring posameznih jezer se je v Sloveniji začel v različnih časih, posebna pozornost pa je bila v obdobju 1999–2000 
posvečena Blejskemu, Bohinjskemu in Cerkniškemu jezeru.  
V tabeli 17 so na primeru Blejskega jezera prikazani parametri, ki ponazarjajo trofične razmere jezera. Podatki so povzeti iz Poročila 
Agencije RS za okolje o kakovosti jezer za leto 2005.  
 
 
Tabela 17: Uvrstitev Blejskega jezera v trofično kategorijo po merilih OECD–ja  

Celotni fosfor 
(letno povprečje) 

Dušik anorganski 
(letno povprečje) 

Prosojnost (letno 
povprečje) 

Prosojnost 
(minimum) 

Klorofil a (letno 
povprečje) 

Klorofil a 
(maksimum) Trofična stopnja 

(µg P/l) (µg N/l) (m) (m) (µg/l) (µg/l) 
u-oligotrofno < 4 < 200 > 12 > 6 < 1 < 2,5 
oligotrofno < 10 200–400 > 6 > 3 < 2,5 < 8 
mezotrofno 10–35 300–650 6–3 3–1,5 2,5–8 8–25 
evtrofno 35–100 500–1500 3–1,5 1,5–0,7 8–25 25–75 
hiperevtrofno > 100 > 1500 < 1,5 < 0,7 > 25 > 75 
2001 14,3 263 (465)* 6,5 2,6 7,2 24,5 
2002 12,6 247 (426)* 7,9 5,0 4,7 19,3 
2003 12,7 252 (-)* 6,7 3,5 6,2 23,4 
2004 13,0 273 (-)* 5,9 2,7 5,2 22,3 
2005 11,7 296 (-)* 7,2 4,5 3,7 12,7 

*  skupni dušik (-) ni meritev 
Vir: ARSO, Poročilo o kakovosti jezer za leto 2005; http://www.arso.gov.si/vode/jezera/jezera_2005.pdf 
 
 
Zaradi uspešnih sanacijskih posegov Blejsko jezero že vrsto let ponovno prištevamo med mezotrofna jezera. Povprečna letna vsebnost 
celotnega fosforja 11,7 µg/l je bila celo najnižja, odkar poteka redno spremljanje stanja (1975). Tudi povprečna letna vsebnost klorofila a 
3,7 µg/l, ki odraža produktivnost fitoplanktona, je bila najnižja v zadnjih petih letih. Intenzivnih, dolgotrajnih »cvetenj« fitoplanktona v letu 
2005 ni bilo, kar kaže največja izmerjena vsebnost klorofila a, ki je v letu 2005 znašala 12,7 µg/l. Izmerjena je bila maja na globini 22 m 
vzhodne kotanje, ko se je po spomladanskem razvojnem višku glavnina planktonskih diatomej (Bacillaryophyceae) potopila do omenjene 
globine10). 
Za onesnaževanje slovenskega morja so najpogostejši vzroki: dotok celinskih voda z velikimi količinami hranil, izpusti iz čistilnih naprav 
odpadnih voda, neposredni nekontrolirani izpusti, v manjšem obsegu pa tudi onesnaženja morja z nafto in drugimi onesnaževali zaradi 
pomorskega prometa. Ob času visokih temperatur vode in majhnih pretokov se ob izlivu rek dogajajo anaerobni procesi, pri čemer nizke 
vrednosti kisika sovpadajo z visokimi vrednostmi biokemijske (BPK5) in kemijske potrebe po kisiku (KPK). S kemijskimi analizami je 
zabeležen visok vnos dušika in fosforja, nekaterih težkih kovin (npr. živega srebra in kadmija), alifatskih in poliaromatskih ogljikovodikov 
in detergentov. Najbolj ogroženo območje je notranji del Koprskega zaliva. Po najnovejših kriterijih se kakovost obalnega morja ocenjuje 
tudi s pomočjo t. i. TRIX indeksa, s katerim se poleg koncentracije klorofila kot indikatorja fitoplanktonske biomase, upošteva vsebnost 
kisika in koncentracije hranilnih soli dušika in fosforja. Vrednosti indeksa, ki so ga v zadnjih letih računali na kontrolnih postajah v 
obalnem pasu morja, predstavlja osnovo za razvrščanje posameznih merilnih postaj po merilih t. i. trofične lestvice. Glede na ta merila 
kažejo vode obalnega morja zmerno evtrofičnost oz. so srednjega, občasno pa tudi slabega ekološkega statusa. 
Izhodiščni predpisi za izvajanje monitoringa morja v letu 2005 predstavljajo Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja ter Barcelonska 
konvencija o zaščiti Sredozemskega morja pred onesnaženjem s kopnega (UNEP/MAP).  
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Poročilo Monitoringa kakovosti morja in kontrola onesnaženja s kopnega v skladu z Barcelonsko konvencijo vključuje podatke in rezultate11): 
• Monitoringa sanitarne kakovosti kopaliških vod;  
• Monitoringa okolja za oceno stopnje evtrofikacije in splošnega stanja kakovosti obalnega morja,  
• Monitoringa trendov onesnaženja s kontaminanti, kot so policiklični ogljikovodiki, kadmij in živo srebro;  
• Ocene vnosa s kopenskih točkovnih virov onesnaženja;  
• Biomonitoringa – rezultate analiz indukcije metalotioneinov in alkalne elucije za ugotavljanje vpliva onesnaženja na organizme, 

(najbolj primerna za analizo so tkiva školjk, sicer pa so klapavice kot najbolj razširjene v Sredozemskem morju izbrane kot testni 
organizmi v večini laboratorijev Sredozemskih držav);  

• Poročilo o opravljenih dejavnosti v okviru določenih koordinacijskih obveznosti, npr. za MED POL. 
V okviru programa spremljanja sanitarne analize kopaliških vod se določi celokupna ocena kakovosti kopališč glede na kriterije 
nacionalne zakonodaje in WHO/UNEP predpisov. V procesu predpristopnih pogajanj je bila Slovenija dolžna v nacionalni pravni red, 
poleg vrste predpisov s področja varstva okolja, prenesti tudi zahteve Kopalne evropske direktive 76/160/EGS. Zahteve direktive glede 
monitoringa kopalnih voda so se v celoti uskladile s sprejetjem v letu 2003 novega Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah 
za kopalne vode (Uradni list RS, št. 73/03, 96/06); s Pravilnikom je določen nabor fizikalnih, kemijskih in mikrobioloških parametrov za 
kopalne vode ter njihove mejne in priporočene vrednosti.  
 
 
Slika 33: Skladnost kopalnih voda na morju z zahtevami Kopalne direktive, Slovenija, 2004–2006 
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 Vir: ARSO, Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu 2006  
 – Zbirno poročilo, Ljubljana, maj 2007;  http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/KV_porocilo_2006.pdf 
 
 
 
Slovenija zagotavljanju skladnosti kopalnih voda, tako celinskih kot na morju, namenja posebno pozornost v Nacionalnem programu 
varstva okolja. V skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda pa je predvidena tudi izgradnja 
čistilnih naprav za vsa poselitvena območja na prispevnih območjih kopalnih voda.  
Vrednotenja slovenskih kopalnih voda na morju po zahtevah Kopalne direktive so za obdobje od 2004 do 2006 prikazana na sliki 33 in 
na karti 3 za leto 2006.  
Rezultati, dobljeni na podlagi izvajanja monitoringa analize vzorcev morske vode, v skladu s kriteriji zakonodaje, kažejo, da vzdolž 
slovenske obale stanje ustreza kriterijem, ki dovoljujejo uporabo kopališč za rekreativne namene.  
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Karta 3: Skladnost kopalnih voda na morju z zahtevami Kopalne direktive, Slovenija, 2006 

 

 
  

 Vir: Vir: ARSO, Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu 2006 – Zbirno poročilo, Ljubljana, maj 2007; 
 http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/KV_porocilo_2006.pdf 
 
 
V času veljave Kopalne direktive se je kakovost kopalnih voda v državah članicah EU izboljšala, a je proces tekel počasneje, kot je bilo 
predvideno. Zastavljeni cilj direktive iz leta 1976 je bil, da bi države dosegle predpisano kakovost kopalnih voda v 10 letih, to je ob koncu 
leta 1985, vendar  pa merilom kakovosti niso zadostile vse države niti do leta 2006, čeprav so izvedle že številne ukrepe. 
Primerljivost skladnosti kopalnih voda na morju z mejnimi vrednostmi po zahtevah evropske kopalne direktive smo za nekatere evropske 
države prikazali na sliki 34. Iz podatkov je razvidno, da po kakovosti kopalnih vod na morju segamo v sam vrh med državami Evropske 
unije. 
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Slika 34: Primerjava skladnosti kopalne vode na morju z mejnimi vrednostmi v nekaterih evropskih državah, 2006 
 

75

80

85

90

95

100

105

Slovenija Danska Francija Poljska Španija Portugalska

Delež vzorcev (%)

 
   

 Vir: ARSO, Kakovost kopalnih voda na naravnih kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji v letu 2006  
 – Zbirno poročilo, Ljubljana, maj 2007; http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/KV_porocilo_2006.pdf 
 
 

 

12. Investicije v varstvo voda 
 

Podatki o investicijah v varstvo vodnega okolja so rezultat rednega statističnega raziskovanja OKI (Investicije in izdatki v varstvo okolja) 
in rednega statističnega raziskovanja OKI-S, ki ju Statistični urad RS izvaja letno. Raziskovanje OKI-S se izvaja pri izvajalcih služb 
varstva okolja, in sicer tistih, ki so po Standardni klasifikaciji dejavnosti vključeni v oddelke dejavnosti 37 (reciklaža), 41 (zbiranje, 
čiščenje in distribucija vode) in 90 (dejavnosti javne higiene).  
Vsebina vprašalnikov je oblikovana v skladu z zahtevami Eurostata. S tem je omogočeno vrednotenje investicij po posameznih 
dejavnostih industrije in tudi primerljivost le-teh med državami. Metodologija izvajanja raziskovanj temelji na Klasifikaciji aktivnosti 
varstva okolja (The Classification of Environmental Protection Activities – CEPA), ki je rezultat skupnega sodelovanja med Eurostatom in 
UN–ECE. Podatki se prikazujejo po organizacijskem načelu, to je po pretežni dejavnosti in sedežu investitorja.  
Investicije za varstvo okolja delimo po okoljskem namenu in načinih preprečevanja, zmanjševanja ali odpravljanja onesnaževanja.  
Investicije v varovanje voda so del investicij, opredeljenih po okoljskem namenu. Obseg investicijskih aktivnosti varovanja voda se 
spremlja na dveh ravneh, in sicer:  

• investicije v upravljanje odpadnih voda (zajema investicije, ki se nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje emisij v vode z 
izboljšanjem tehnoloških postopkov, investicije v kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave, obdelavo hladilne vode ter vse 
spremljajoče aktivnosti kot so: meritve, laboratorijska dela ipd.) in  

• investicije v varstvo in izboljšanje, površinskih voda, podtalnice in tal (zajema vse oblike očiščevalnih aktivnosti, preprečevanje 
infiltracije onesnaževal v vode, čiščenje vodnih teles in tal ipd.).  
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Slika 35: Investicije v upravljanje odpadnih voda v industriji po področjih dejavnosti, Slovenija, 2001–2005 
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 Vir: SURS, Letno raziskovanje investicije in izdatki v varstvo okolja (OKI in OKI-S)  
 
 
Skupne investicije, namenjene upravljanju odpadnih voda za obdobje 2001-2005, so prikazane na sliki 35 po področjih dejavnosti znotraj 
industrije: C (Rudarstvo), D (Predelovalne dejavnosti) in E (Oskrba z elektriko, plinom in vodo). V tem petletnem obdobju je opazna 
velika razlika v višini investicijskih vlaganj med posameznimi industrijskimi dejavnostmi, dodatno pa tudi nihanje po letih znotraj le-teh. Iz 
podatkov ne moremo zasledovati časovnega trenda, ker so ponavadi investicije odvisne od potrebnosti in finančne zmožnosti poslovnih 
subjektov, lahko so v nekem letu razmere za višje in dolgoročnejše naložbe bolj ugodne, kakor v drugih letih, zato prihaja do izrazitejših 
nihanj med leti. Sklepamo, da je bilo za investicijska vlaganja na področju upravljanja odpadnih voda v industriji najugodnejše leto 2003, 
v predelovalni industriji je znašala vrednost investicij 61,8 milijona EUR in v dejavnostih oskrbe z elektriko, plinom in vodo 26,9 milijona 
EUR. V naslednjem letu je že opazen izrazit padec investicijskih naložb v predelovalni industriji ter stanovitna rast v zadnjem letu 
opazovanega obdobja. Poslovni subjekti iz dejavnosti oskrbe z elektriko plinom in vodo pa so zabeležili padec investicijskih naložb v 
obeh zadnjih letih, čeprav po intenziteti manj strmo upadanje glede na leto 2003 kakor v predelovalni industriji. V rudarstvu so bile 
zabeležene naložbe le v prvih dveh letih omenjenega obdobja, četudi v primerjavi z prej omenjenimi dejavnostmi zelo majhne. Med 
drugim je to verjetno posledica dejstva, da je bil v letu 2001 en rudnik premoga že zaprt in da so določeni delujoči rudniki v procesu 
zapiranja, zato tudi svoje investicijske naložbe prilagajajo obstoječemu stanju, značilnemu za razmere postopnega zapiranja rudnikov.  
Največji investicijski delež v letih rasti naložb znotraj predelovalne industrije so imeli poslovni subjekti iz proizvodnje vlaknin in papirja, in 
sicer 41 % v letu 2002 in 71 % v letu 2003; njihov delež v zadnjem letu pa je padel na 11 %. V letu 2005 so največji investicijski delež 
znotraj predelovalne industrije imeli poslovni subjekti živilske industrije (26 %) in poslovni subjekti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kemikalij, 
kemičnih izdelkov in umetnih vlaknin (22 %).  
Investicijske naložbe na področju upravljanja odpadnih voda, opazovane po statističnih regijah, kažejo poleg industrijskih dejavnosti še 
razmere v drugih dejavnostih, ki so tudi bile vključene v izvajani statistični raziskovanji OKI in OKI-S (slika 36).  
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Slika 36: Investicije v upravljanje odpadnih voda po statističnih regijah, Slovenija, 2005 
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 Vir: SURS, Letno raziskovanje investicije in izdatki v varstvo okolja (OKI in OKI-S) 
 
 
V letu 2005 so znašale skupne investicije v upravljanje odpadnih voda 107,4 milijona EUR, pri tem je investicijski delež samo 
industrijskih dejavnosti znašal 40 %.  
Največ investicij je bilo vloženih v pomurski regiji (29,8 %), po velikosti ji sledijo osrednjeslovenska z 25,3 % in savinjska regija s 13,6-
odstotnim deležem. Razmere v ostalih regijah kažejo, da so se njihovi investicijski deleži gibali od 0,8 % do 7,8 %.  
 
 
Slika 37: Investicije v varstvo in izboljšanje površinskih voda, podtalnice in tal v industriji po področjih dejavnosti, Slovenija, 2001–2005 
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 Vir: SURS, Letno raziskovanje investicije in izdatki v varstvo okolja (OKI in OKI-S) 

 
 
Investicijske razmere na področju varstva površinskih voda, podtalnice (vključujoč tudi tla) so prikazane v sliki 37.  
Pri teh investicijah so še bolj dinamične razmere med industrijskimi dejavnostmi, kakor tudi znotraj posameznih dejavnosti. Izrazita nihanja v 
opazovanem obdobju so vidna pri oskrbovalcih z elektriko, plinom in vodo. Čeprav se zdi, da v letu 2001 v tej dejavnosti ni bilo naložb, bi 
morali to sprejeti z določeno mero previdnosti, glede na to, da je bilo statistično raziskovanje OKI za to leto poskusno in bi podatki utegnili biti 
razvrščeni neskladno z metodološkim navodilom. Največje investicije so v tej dejavnosti imeli v letu 2003 (3,3 milijona EUR).  
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Sicer pa med industrijskimi dejavnostmi v celotnem obdobju po višini naložb izstopajo poslovni subjekti iz predelovalne industrije. 
Največja zabeležena vrednost investicij na področju varstva voda in tal je zabeležena v letih 2002 (5,2 milijona EUR) in 2004 (4,9 
milijona EUR). Od tega je bil največji investicijski delež v teh letih zabeležen pri proizvajalcih kovin in kovinskih izdelkov, in sicer 61 % 
oz. 43 %, v letu 2005 pa je le-ta padel na 5 %. Kakor pri odpadnih voda sta tudi na tem področju varstva voda v letu 2005 po velikosti 
investicijskih deležev izstopali živilska industrija s 44 %, proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov in umetnih vlaknin s 16 % in 
proizvodnja strojev in naprav s 14-odstotnim deležem. 
V rudarstvu z izjemo leta 2004 imamo neenakomerno zmanjševanje investicijskih vlaganj, največja so bila v letu 2001 (3,2 milijona 
EUR). Predpostavljamo, da je precejšen del vlaganj namenjen aktivnostim, ki jih narekuje stanje pred zapiranjem rudnikov, torej v 
odpravljanje posledic za vode in tla zaradi rudarjenja. 
Investicije po načinih preprečevanja in zmanjševanja onesnaževanja spremljamo kot:  

• Investicije na koncu proizvodnega procesa, to so investicije, namenjene novim načinom, tehnologijam, postopkom ali opremi, 
za zbiranje in odstranjevanje onesnaženosti ali onesnaževal (npr. emisij v vode, izcednih voda pri odlaganju odpadkov). Te 
investicije so namenjene tudi ravnanju z onesnaževali in njihovemu odlaganju ter za redno opazovanje in meritve stopnje 
onesnaženosti (predvsem na koncu  proizvodnega procesa – na iztoku ali izhodu, kot npr. emisijski filtri, naprave za čiščenje 
odpadnih voda ipd.). 

• Investicije med proizvodnim procesom so investicije, namenjene novim  tehnologijam ali izboljšavi starih tehnologij, postopkov 
ali opreme. S tem se preprečujejo ali zmanjšujejo količine onesnaženosti, povzročene med proizvodnim procesom, in z njimi 
povezani izpusti onesnaževal (zmanjševanje vpliva na okolje). Preprečevanje onesnaževanja lahko zajema različne ukrepe, 
npr. prilagoditev opreme ali tehnologije, izbiro nove izboljšane metodologije, spremembo proizvodov, zamenjavo surovin za 
čistejše proizvode in/ali spremembe v okoljskem upravljanju.  

Iz slike 38 je moč zaznati, da se v industriji v opazovanem obdobju 2001–2005 krivulja investicijskih naložb v upravljanje odpadnih voda med 
proizvodnim procesom zelo dobro prilagaja krivulji skupnih investicij, vendar so le-te samo v letu 2003 bolj kakor investicije na koncu 
proizvodnega procesa vplivale na skupne investicije. V tem letu kaže njihova vrednost izrazit skok, glede na preteklo leto so narasle za  
280 %, medtem ko so investicije na koncu proizvodnega procesa narasle za 13 % in skupne investicije za 83 %. V naslednjem letu pa so 
investicije med proizvodnim procesom znašale le 14 % vrednosti iz leta 2003. V letu 2005 so spet narasle za 37 %.  
 

Slika 38: Investicije v upravljanje odpadnih voda v industriji  po načinih preprečevanja in zmanjševanja onesnaženja, Slovenija, 2001–2005 
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 Vir: SURS, Letno raziskovanje investicije in izdatki v varstvo okolja (OKI in OKI-S) 
 
 
Iz navedenega izhaja, da so bile v letu 2005 spremembe pri teh investicijah bolj izrazite kakor pri investicijah na koncu proizvodnega 
procesa. Glede na dejstvo, da slednje na ravni skupne industrije še vedno bistveno presegajo investicije med proizvodnim procesom, 
lahko rečemo, da investicijsko razmerje še ni ugodno. Z vidika varstva okolja to pomeni, da poslovni subjekti še vedno niso dovolj 
pripravljeni ali pa finančno sposobni vlagati v sodobnejše tehnološke procese in s tem preprečevati ali zmanjšati onesnaženje, kar bi 
vsekakor bilo bolj ugodno kot odpravljanje posledic na koncu proizvodnega procesa. 
Čeprav na ravni skupne predelovalne industrije, z izjemo leta 2003, prevladujejo manj ugodna razmerja, kažejo nekateri poslovni 
subjekti prizadevanja, da med proizvodnim procesom prestrežejo ali zmanjšajo onesnaženje bolj kakor drugi, čeprav se tudi pri njih 
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kažejo določena letna nihanja. Najbolj neugodna razmerja so imeli v celotnem opazovanem obdobju poslovni subjekti iz dejavnosti 
proizvodnje usnja in usnjenih izdelkov, proizvajalci vozil in plovil ter poslovni subjekti živilske industrije.  
Na področju dejavnosti oskrbe z elektriko, plinom in vodo so v zadnjih štirih letih investicijska razmerja še manj ugodna kakor v 
predelovalni industriji. Zanimivo je, da nas analiza izkazanih podatkov znotraj tega dela industrije lahko usmeri k nekoliko bolj 
zavajajočem zaključku. Na navidezno prevladujoče neugodno razmerje na ravni celotnega področja dejavnosti namreč vpliva tudi 
dejstvo, da od leta 2003 pri poslovnih subjektih, ki se ukvarjajo z zbiranjem, čiščenjem in distribucijo vode, opazujemo le investicije na 
koncu proizvodnega procesa. Pri tem pa je nujno poudariti, da se veliko investicij za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode prikazuje v 
oddelku dejavnosti 75 (javna uprava), saj je znano, da občine izvajajo investicije za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode in nato 
ustvarjene objekte predajajo v upravljanje javnim komunalnim podjetjem – lokalnim izvajalcem služb varstva okolja.  
 
 
Slika 39: Investicije v varstvo in izboljšanje površinskih voda, podtalnice in tal v industriji po načinih preprečevanja in zmanjševanja 

onesnaženja, Slovenija, 2001–2005 
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 Vir: SURS, Letno raziskovanje investicije in izdatki v varstvo okolja (OKI in OKI-S) 
 
 
Investicije v varstvo in izboljšanje površinskih voda, podtalnice in tal v industrijskih poslovnih subjektih smo predstavili na sliki 39. Na 
ravni celotne industrije so v opazovanem obdobju vidna dinamična nihanja med leti.  
Investicijski delež naložb med proizvodnim procesom je v predelovalni industriji v letih 2002–2004 izraziteje presegal delež investicij na 
koncu proizvodnega procesa, nekoliko bolj neugodno razmerje pa je bilo zabeleženo v letu 2005. 
Investicijske naložbe na koncu proizvodnega procesa močno prevladujejo v rudarskih dejavnostih in dejavnostih oskrbe z elektriko, 
plinom in vodo. Pri slednjih, enako kot v primeru investicij za upravljanje odpadne vode, moramo upoštevati vpliv metodološkega 
pristopa, to je, da pri poslovnih subjektih, ki se ukvarjajo z zbiranjem, čiščenjem in distribucijo vode, zbiramo le podatke o investicijskih 
naložbah na koncu proizvodnega procesa. 
 
 
 
13.  Sklepne misli 
 
Dejavniki, ki vplivajo na količinsko in kakovostno stanje voda, so v zadnjih desetletjih bistveno drugačni in bolj skrb vzbujajoči kakor v 
preteklosti. Čeprav je bilo področje voda eno prvih področij, s katerim so se začeli resno ukvarjati oblikovalci okoljske politike, so bili 
sprejeti pristopi bolj parcialni, delni in posledica tega je bilo lokalno obravnavanje vodnih virov in z njimi povezanih težav. Z vidika 
gospodarnega in trajnostnega ravnanja z vodnimi viri je to bolj konfliktno. Čeprav ukrepi, sprejeti v preteklem obdobju, v določeni meri 
kažejo dobre učinke, se stanje glede onesnaženosti še ni v zadostni meri popravilo, pa tudi viri onesnaževanja, predvsem razpršeni, so 
še vedno velik problem. Izpusti različnih vrst onesnaževal iz različnih virov so se prenašali po vodnih poteh vse do morja in spotoma 
rušili ekološka ravnovesja ter biološko raznolikost, vplivali na zdravje ljudi in onesnaževali priobalne vode. Četudi je Slovenija vodno zelo 
bogata, bi morala biti poraba voda še bolj gospodarna, tako v gospodarskih dejavnostih kakor tudi v gospodinjstvih. Napredek pri zaščiti 
voda je vidnejši v industriji kakor pri kmetijstvu, ko intenzivna poraba gnojil in sredstev za varstvo rastlin ogroža podtalnico, še posebej 
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na območjih, kjer je ta bolj ranljiva zaradi plitvosti plasti vodonosnikov. Od poznih 80. let smo priče prizadevanju na področju bolj 
obvladljivega ravnanja z odpadnimi vodami in drugimi odpadnimi snovmi, ki so jih različni onesnaževalci prej nanadzorovano odlagali oz. 
izpuščali v vodne sisteme. To se je odrazilo v znižanju koncentracij nekaterih onesnaževal v naših vodah ter njihovi izboljšani kakovosti. 
Po drugi strani pa pri kmetijskih dejavnostih v tem smislu ni prišlo do znatnejših sprememb. Problem povišanih koncentracij nitratov in 
pesticidov iz intenzivnega kmetijstva v podzemnih vodah še vedno obstaja, kar je tudi vsesplošni problem, s katerim se srečujejo tudi v 
drugih evropskih državah. Človekovi posegi v vodno okolje morajo biti sprejemljivega obsega, da bodo zagotovljene razmere za 
optimalen razvoj njegovih dejavnosti, kakor tudi za njegov obstoj v sožitju z drugimi živimi bitji v naravnem okolju. Zato najnovejša vodna 
politika temelji na izvajanju celovitega in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri, na bolj obvladljivem in usklajenem nadzoru voda na 
celotnem evropskem prostoru in obenem na upoštevanju morebitnih posledic podnebnih sprememb na vodne vire. 
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