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Vode

CELINSKE VODE

12. Raba vode

13. Poraba vode v gospodinjstvih

14. Čiščenje odpadnih voda

15. Letna rečna bilanca

16. Kakovost vodotokov

17. Organsko onesnaženje in samočistilna sposobnost rek

18. Fosfor v jezerih

19. Nitrati v podzemni vodi

20. Ostanki sredstev za varstvo rastlin  v podzemni vodi

21. Kakovost pitne vode

22. Kakovost celinskih kopalnih voda
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• Postavitev instrumentov za določanje ekonomske 
cene vode za vse vrste rabe do leta 2010.

• Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebival-
cev s pitno vodo.

12. RABA VODE

Kazalec prikazuje rabo vode po posameznih uporabnikih. 
Uporabnike vode združujemo v sektorje, ki so določeni glede 
na način oskrbe z vodo: gospodinjstva, kmetijstvo, industrija in 
rudarstvo, sektor storitev, energetika, ribištvo in ribogojstvo ter 
zdraviliški turizem.

Razmerje med letno količino uporabljene vode in dolgoletnim 
letnim povprečjem razpoložljive vode predstavlja kazalec rabe 
vodnih virov, ki opisuje, kako celotna potrebna količina vode v 
državi obremenjuje razpoložljivo količino vode.

Slika 12-1: Raba vode Slika 12-2: Raba vode po sektorjih leta 2003
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Raba vode v Sloveniji v obravnavanem obdobju 1997–2004 
kaže na naraščajočo porabo. Največji porabnik vode je 
energetika s 595 milijoni m3 uporabljene vode v letu 2003. 
Gospodinjstva (164 milijonov m3) ter industrija in rudarstvo 
(81 milijonov m3) sta porabila 28 % vse uporabljene vode. 
Najmanj, 0,6 milijonov m3, je porabilo kmetijstvo. Za vodno 
območje Donave veljajo podobne razmere kot smo jih nave-
dli za Slovenijo, na vodnem območju Jadranskega morja pa 
so največji porabniki vode gospodinjstva, sledijo jim storitve 
in industrija. 
Največji delež načrpane vode predstavlja podzemna voda 
(57 %) in izviri podzemne vode (37 %). Zaradi zmanjševanja 
razpoložljivih letnih količin vode, neenakomerne razpo-

reditve padavin preko leta in velikih razlik v namočenosti 
slovenskih pokrajin (obilje na zahodu, pomanjkanje na 
vzhodu), lahko v prihodnje predvidevamo povečevanje de-
leža uporabljene vode.
V Sloveniji v sestavi rabe vode močno prevladuje energetski 
sektor s 77 %. Najmanjši delež odpade na kmetijstvo (0,5 
%), za razliko od Evrope, kjer je kmetijstvo največji porabnik 
vode (38 %).
Po kazalcu rabe vodnih virov se med evropskimi državami 
Slovenija z 2,55 % (obdobje 1997–2004) uvršča med 
države z najmanjšo izrabo vodnih virov, manjšo imajo le še 
države severne Evrope. 

Slika 12-4: Delež načrpanih količin vode v javnem vodovodnem 
sistemu glede na vodni vir leta 2003

Slika 12-3: Sestava rabe vode po dejavnostih v Sloveniji leta 
2004 in Evropi leta 2002
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 12-1: Raba vode
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2005; Zbirka vodna povračila, takse in koncesije, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 12-4: Delež načrpanih količin vode v javnem vo-
dovodnem sistemu glede na vodni vir leta 2003
Vir: Operativni program oskrbe s pitno vodo, Ministrstvo za okolje in 
prostor, 2006

Preglednica 12-3: Sestava rabe vode po dejavnostih v Sloveniji 
leta 2004 in Evropi leta 2002
Vir: podatki za Slovenijo: Banka hidroloških podatkov, Agencija Repu-
blike Slovenije za okolje, 2005 Statistični urad Republike Slovenije, 
2005; Zbirka vodna povračila, takse in koncesije, Agencija Republike 
Slovenije za okolje, 2005; podatki za Evropo: Water use by sector, 
Indicator Fact Sheet, European Environment Agency, 2004

Preglednica 12-2: Raba vode po sektorjih leta 2003
Vir: Izvajanje vodne direktive na Vodnem območju Jadranskega morja, Izvajanje vodne direktive na Vodnem območju Donave, Ministrstvo za okolje 
in prostor, 2005

enota gospodinjstva kmetijstvo
industrija, 
rudarstvo storitve energetika

ribištvo,
ribogojstvo

turizem, 
zdravstvo skupaj

vodno območje Jadranskega morja 1000 m3 20.751 54 1.442 4.420 644 np 144 27.454

vodno območje Donave 1000 m3 143.433 552 79.607 22.337 594.486 np 3.109 843.523

Slovenija 1000 m3 164.183 606 81.049 26.756 595.130 np 3.252 870.977

enota Slovenija (2004) Evropa (2002)

energetika % 77,4 33

javna vodooskrba % 10,5 18

industrija % 11,7 11

kmetijstvo % 0,5 38

2003

enota 1000 m3 %

podzemna voda 101.662 57

izviri podzemne vode 66.724 37

izviri podzemne vode s 
površinskim dotokom 5.677 3

tekoče vode 3.131 2

umetne bogatitve 1.497 1

skupaj 178.691 100

enota 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

skupaj milijon m3 790 794 788 804 793 792 829 966
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Podatki za Slovenijo

Podatki o rabi vode in sestavi rabe vode izhajajo iz dveh virov: iz stati-
stičnih evidenc o porabi vode za namakanje v Sloveniji Statističnega 
urada Republike Slovenije in iz zbirke Vodna povračila, takse in kon-
cesije Agencije Republike Slovenije za okolje. Količine vode za kme-
tijstvo niso v celoti znane, saj se na nekaterih območjih izkorišča voda 
za te namene brez dodeljenih vodnih pravic ali koncesij. Zbirka Vodna 
povračila, takse in koncesije nastaja na podlagi priglasitev osnov za iz-
račun vodnih povračil na podlagi Zakona o vodah (Ur. l. RS, št. 67/02, 
110/02) in Uredbe o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 41/95, 84/97, 
124/00, 110/01) in novele Uredbe o vodnih povračilih (Ur. l. RS, št. 
103/02). Zavezanci so komunalna podjetja za oskrbo z vodo, indu-
strijski objekti in naprave, od uveljavitve novele od leta 2003 dalje, pa 
so zavezani k priglasitvi tudi nekateri drugi uporabniki vode, kar vpliva 
na spremembo zajema podatkov za zadnja leta. Podatki v zbirki se na-
našajo na obdobje od 1997 do 2004.

Podatki o rabi vode po sektorjih izhajajo iz poročil Izvajanje vodne 
direktive na Vodnem območju Jadranskega morja in Izvajanje vodne 
direktive na Vodnem območju Donave Ministrstva za okolje in prostor, 
2006. Podatki o rabi vode po sektorjih imajo nekaj pomanjkljivosti, 
saj standardna klasifikacija dejavnosti ne omogoča delitve dejavnosti 
po sektorjih, kot jih obravnava Vodna direktiva (Water Framework 
Directive, 2000/60/EC). Tudi sicer so glede rabe vode največje ne-
gotovosti v podatkih in različnih metodah njihovega zbiranja (Operativni 
program oskrbe s pitno vodo, 2006).

Podatkih o načrpanih količinah vode v javnem vodovodnem sistemu so 
povzeti iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo Ministrstva za 
okolje in prostor, 2006. 

Dolgoletna povprečna količina razpoložljive vode (Q; v m3/s) v Slove-
niji, uporabljena za izračun kazalca rabe vodnih virov, znaša 32.147 

milijonov m3 na leto (izračunana za obdobje 1961–2000). Določena je 
kot srednja vrednost letnih količin Q = O + I , pri čemer je:

- O (odtok) je povprečna letna količina vode, ki odteče iz države 

- I (izguba) je povprečna letna količina vode, ki v letnem ciklu ne od-
teče iz države, ali se ne vrne v vodni krog na mesto odvzema in v 
odtoku O ni upoštevana 

Tako določena povprečna letna količina razpoložljive vode (Q) je zaradi 
zanemarljivih izgub primerljiva z razpoložljivo količino vode, ki jo do-
ločimo po bilančni metodi (Q = P (padavine) – E (evapotranspiracija) 
+ D (dotok v državo)). 

Podatki o dolgoletni povprečni količini razpoložljive vode izhajajo iz 
državnega monitoringa za meritve, opazovanje in določanje temeljnih 
hidroloških parametrov, ki ga izvaja Agencija Republike Slovenije za 
okolje.

Podatki za Evropo

Podatki za Evropo obsegajo naslednje države: Avstrija, Belgija, Bolga-
rija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Islandija, 
Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, 
Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, 
Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Združeno kraljestvo.

Vir podatkov je Water Exploitation, Indicator fact sheet, European 
Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, ki so bili uporabljeni v po-
datkovnem listu kazalca, so povzeti po Eurostatovi zbirki New Cronos 
Database (Eurostat-OECD JQ 2002). Zbrani so bili s pomočjo vpra-
šalnikov t. i. Joint Questionnaires (JQ 2002), ki jih Eurostat in OECD 
posredujeta državnim statističnim uradom vsaki dve leti.



60

V
O

D
E

CILJ

• Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebival-
cev s pitno vodo.

13. PORABA VODE V GOSPODINJSTVIH

Poraba vode v gospodinjstvih običajno temelji na predvidenih 
povprečnih porabah vode iz javnih vodovodov in se najpogo-
steje izraža s porabo na gospodinjstvo ali na osebo. Različni 
viri uporabljajo različne metodologije za ocene, poleg tega tudi 
informacij ni vedno na voljo. 

Pitna voda je voda, ki po mikrobioloških, fizikalnih, kemičnih 
in radioloških lastnostih ter po vsebnosti pesticidov in bojnih 
strupov ustreza merilom, predpisanim v pravilniku o higienski 
neoporečnosti vode. Higiensko neoporečne vode se upo-
rabljajo za javno preskrbo prebivalstva in za proizvodnjo živil, 
namenjenih prodaji. 

Slika 13-1:  Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda 
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Glavni vir pitne vode je podzemna voda, površinske vode 
pa se uporabljajo predvsem za tehnološke potrebe. Zaloge 
podzemnih voda so prostorsko neenakomerno razpore-
jene. Skladno z evidencami vodnih povračil se 70 % vode 
uporablja kot hladilna voda, 16 % kot pitna in 14 % kot teh-
nološka voda.
Tipična porazdelitev porabe pitne vode v gospodinjstvih je 
sledeča: kopanje in umivanje 32 % (okrog 50 l), sanitarije 
32 % (45 l), pranje 14 % (20 l), pomivanje 7 % (10 l), za-
livanje in drugo 7 % (10 l), čiščenje 4 % (6 l), kuhanje 4 
% (5 l). To znese v povprečju 146 l pitne vode na osebo v 
enem dnevu. Z učinkovitejšo rabo vode je mogoče količino 
porabljene vode zmanjšati za najmanj tretjino. Učinek bi bil 
še večji, če bi za določeno rabo uporabljali deževnico (sani-
tarije, pranje, čiščenje, pomivanje, zalivanje in drugo).

Poraba pitne vode v gospodinjstvih nenehno narašča. V 
povprečju je v obdobju med 1992 in 2004 porasla za 8 %. 
V preteklosti se je povečani porabi pripisovala tudi izguba 
vode na omrežju, vendar podatki Statističnega urada kažejo, 
da se izgube vode v vodovodnem omrežju zmanjšujejo.
Med evropskimi državami ima največjo porabo vode v 
gospodinjstvih Španija z 265 l na osebo na dan. Tej sledi 
Norveška (224 l/osebo/dan), nato Nizozemska (218 l) in 
Francija (164 l). Najmanjšo imata dve baltski državi, Litva in 
Estonija, s po 85 oziroma 100 l/osebo/dan in Belgija s 115 
l/osebo/dan. Na splošno velja, da imajo zahodnoevropske 
države v gospodinjstvih večjo porabo vode na osebo kot v 
pridruženih državah. Temu botrujejo institucionalne in eko-
nomske spremembe.

Tabela 13-1: Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda 
Vir: Statistični letopisi RS 1995, 1998, 2003, 2005, Statistični urad Republike Slovenije

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

voda, dobavljena gospodinj-
stvom iz javnega vodovoda milijon m3 80,3 84,5 91,8 86,5 84,8 85,6 86,1 87,2 88,0 87,7 88,5 92,1 86,7

voda, dobavljena gospodinj-
stvom iz javnega vodovoda

indeks 
(1992 = 100) 100 105 114 108 106 107 107 109 110 109 110 115 108

Statistični letopisi Republike Slovenije 1995, 1998, 2003, 2005, 
Statistični urad Republike Slovenije

Podatke o vodnem gospodarstvu Statistični urad Republike Slovenije 
zbira z letnimi poročili, ki jih pošiljajo podjetja in organizacije iz prede-
lovalnih dejavnosti, rudarstva, kmetijstva in ribištva, gozdarstva, vod-
nega gospodarstva, stanovanjsko-komunalne dejavnosti in krajevne 
skupnosti, ki upravljajo javni vodovod in javno kanalizacijo.

Podlaga za vse podatke so meritve z vodomeri, ki so nameščeni na 
vodnih virih in proizvodnih napravah. Kjer vodomerov ni, so količine za-

jete vode ocenjene na podlagi normativov za določeno panogo dejav-
nosti, na podlagi glavnega projekta, obratovalnega časa in zmogljivosti 
črpalk in na podlagi strokovne ocene.

Okolje v Sloveniji 2002, Ministrstvo za okolje, prostor in energijo

Household Water Consumption in Selected Countries, Indicator Fact 
Sheet, European Environmental Agency, 1999

PODATKI IN VIRI:
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14. ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

CILJ

• Zagotavljanje ustreznega zbiranja, odvajanja in 
čiščenja komunalnih odpadnih voda: obveznosti gra-
ditve čistilnih naprav s pripadajočim kanalizacijskim 
omrežjem za območja poselitve z več kakor 100.000 
PE (populacijska enota) do 2005, od 15.000 do 
100.000 PE do 2010, od 2.000 do 15.000 PE do 
2015 in do 2008 za območja poselitve z več kakor 
10.000 PE na občutljivih območjih.

Kazalec prikazuje količino odpadne vode in delež prebivalcev, 
katerih odpadne vode se prečiščujejo na čistilnih napravah, raz-
vrščenih glede na stopnjo čiščenja po metodologiji iz Direktive 
o čiščenju komunalne odpadne vode. Metodologijo povzema 
tudi slovenska Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih 
vod iz komunalnih čistilnih naprav. V grobem določa, da je pri-
marno čiščenje mehansko oziroma kemično. Odstrani manjši 
del organskih obremenitev in del obremenitev z usedljivimi 
snovmi. Prikazani so tudi podatki o čiščenju komunalnih od-
padnih voda v greznicah, ki ga lahko opredelimo kot primarno 
čiščenje. Sekundarno čiščenje je v splošnem biološko ter od-
strani pretežni del obremenitev z organskimi snovmi in del (20 
%–30 %) hranil. Terciarno čiščenje je tisto, ki poleg organskih 
obremenitev odstrani pretežni del obremenitev s hranili. 

Slika 14-2: Količina čiščene odpadne vode v milijonih m3 na leto 
v komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo 
čiščenja oziroma greznicah ter ciljna količina za leto 2005 

Slika 14-1: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne od-
padne vode so se v posameznem letu čistile v komunalnih ali 
skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma 
greznicah, in ciljni delež, predviden za leto 2005
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne 
odpadne vode (povzema zahteve iz Urban Wastewater 
Directive in prehodnih obdobij za izvajanje te direktive, do-
govorjenih v pristopnih pogajanjih) je postavil cilj do konca 
leta 2005 zgraditi čistilne naprave s sekundarno stopnjo 

čiščenja na aglomeracijah, večjih od 100.000 PE. V Slove-
niji sta dve takšni aglomeraciji – Ljubljana in Maribor, kjer živi 
četrtina prebivalcev Slovenije. Obe napravi sta dograjeni in 
obratujeta, njuno dejansko učinkovitost pa bo mogoče do-
ločiti na podlagi rednih meritev v letu 2006.

Preglednica 14-1: Delež prebivalcev Slovenije, katerih komunalne odpadne vode so se v posameznem letu čistile v komunalnih ali skup-
nih čistilnih napravah z določeno stopnjo čiščenja oziroma greznicah, in ciljni delež, predviden za leto 2005 
Vir: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005; strokovna ocena

Preglednica 14-2: Količina čiščene odpadne vode v milijonih m3 na leto v komunalnih ali skupnih čistilnih napravah z določeno stopnjo 
čiščenja oziroma greznicah in ciljna količina za leto 2005 
Vir: Zbirka Komunalne in skupne čistilne naprave, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005; strokovna ocena

PODATKI IN VIRI:

enota 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 cilj za 2005

greznice milijon m3 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 65,7 64,2

primarno milijon m3 33,6 27,7 25,7 28,1 20,6 13,9 12,9 16,6

sekundarno milijon m3 15,5 20,8 12,6 15,5 28,7 34,5 53,1 103,8

terciarno milijon m3 7,4 10,9 17,0 16,0 8,1 6,6 17,0 18,6

enota 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 cilj za 2005

greznice % 45,0 45,0 45,0 45,0 47,6 47,6 47,6 44,0

primarno % 10,5 8,4 9,3 8,7 6,1 5,2 4,4 5,1

sekundarno % 5,9 7,6 4,7 6,7 10,9 13,8 16,4 40,2

terciarno % 2,6 3,2 4,5 5,0 2,9 2,1 6,0 5,2
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Podatki o količinah čiščene vode (razen podatkov o čiščenju na grez-
nicah) in podatki o prebivalcih so povzeti iz poročil o obratovalnem mo-
nitoringu komunalnih in skupnih čistilnih naprav. Obveznost opravljanja 
tega monitoringa in oddaje poročil o njem je opredeljena v 24. členu 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov 
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 35/96, 21/2003, 2/2004, 41/2004-
ZVO-1 in 47/2005). Oblika monitoringa je opredeljena v Pravilniku o 
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 35/96, 29/00, 106/01). Podatki se 
zbirajo v pisni in elektronski obliki. Obdelujejo se v zbirki Komunalne in 
skupne čistilne naprave na Agenciji Republike Slovenije za okolje.

Po podatkih iz Poročila o stanju okolja v Sloveniji 1996 je bilo 45 % 
prebivalcev priključenih na greznice. Podatek o 47,6 % priključenega 
prebivalstva na greznice leta 2002 je povzet po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije. Količino odpadne vode pri čiščenju greznic 
smo ocenili na 0,2 m3/dan na PE, tj. za 900.000 prebivalcev 65.700 
*1.000 m3/leto oziroma 923.300 prebivalcev 67.400 *1.000 m3/leto.

Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS).

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čis-
tilnih naprav (Ur. l. RS, št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01, 41/2004-
ZVO-1).
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15. LETNA REČNA BILANCA

CILJ

• Dobro stanje voda do leta 2015.

• Izboljšanje ocenjevanja količinskega stanja voda.

• Zagotavljanje vodnih količin za vodooskrbo prebival-
cev s pitno vodo.

• Izboljšanje razpoložljivosti vodnih količin za rabo (v 
smislu zmanjševanja posledic hidroloških suš) ter 
stanja voda in pripadajočih ekosistemov.

Za ocenjevanje gibanja je zaradi velike letne spremenljivosti 
pretokov primeren daljši podatkovni niz. Glede na delovanje 
upoštevanih vodomernih postaj se nam zdi najprimernejši 
niz, ki se začne z letom 1961 in konča z letom 2000. Ob 
preučevanju celotnega niza podatkov (1961–2002) ali tri-

desetletnega obdobja (1971–2000) je upadanje rečnega 
odtoka zelo očitno. Če upoštevamo samo obdobje 1981–
2000, je to gibanje komajda opazno. 
Posredno gibanje letnega rečnega odtoka opozarja tudi 
na povečevanje ali zmanjševanje verjetnosti nastopa nizkih 

Kazalec prikazuje letno rečno bilanco Slovenije kot celote. 
Sestavljata jo dotok in odtok rečne vode v milijonih m3 na leto. 
Oba člena izračunamo na podlagi srednjih letnih pretokov (Qs) 
vodomernih postaj, ki zajamejo večino dotoka in odtoka rečne 
vode v slovenska povodja oziroma iz njih. Bilanca rečnega pre-
toka je eden od temeljnih in bolj dinamičnih elementov vodne 
bilance Slovenije, ki jo sestavljajo še padavine, izhlapevanje, 
sprememba zalog podzemnih voda in poraba vode. Meritve 
pretokov so zanesljive in imajo tradicijo, tako da so zanje na 
voljo daljši časovni nizi primerljivih podatkov. Ob pravilni oceni 
neposrednih antropogenih vplivov na rečni režim je rečna bi-
lanca lahko tudi dober kazalec za oceno potencialnega vpliva 
podnebnih sprememb na količino razpoložljive vode.

Slika 15-1: Letna rečna bilanca Slovenije 
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voda (suš) in poplavne ogroženosti. Vendar pa se letni rečni 
odtoki ne skladajo vedno s spreminjanjem visokih in nizkih 
voda. Razmerje med najbolj vodnatim (severozahodni del) 
in najbolj suhim delom (severovzhodni del) Slovenije je pri 
odtokih 1:16 (pri padavinah 1:5).
Večina naših rek ima hudourniški značaj. To pomeni, da 
pretoki zelo hitro narastejo in tudi hitro upadejo, večji del 
vode pa odteče ob visokovodnih ali celo poplavnih valovih. 
Na večini naših rek nastopajo visoke vode najpogosteje 
spomladi in jeseni. Ponavadi nastanejo ob odjugi, taljenju 
snežne odeje in izdatnih padavinah. Intenzivne lokalne pa-

davine povzročijo lokalne poplave hudourniškega značaja, 
ki prizadenejo le manjša porečja. Vodotoki s hudourniškim 
značajem so še posebej ranljivi v času malih pretokov in 
hidrološke suše. Le-ti niso tako očitno vezani na določen 
letni čas, najbolj običajni so v poznem poletju in zgodnji 
jeseni. Hidrološke suše sovpadajo z dolgotrajnimi obdobji 
podpovprečnih količin padavin ter visokih temperatur zraka 
in imajo za posledico kmetijsko sušo. Zaradi zagotavljanja 
ekološko sprejemljivih pretokov rek lahko zmanjka vode za 
namakanje, v tem obdobju pa se bistveno poslabša tudi 
kakovost voda.

PODATKI IN VIRI:

enota 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

dotok milijon m3/leto 12.453 15.163 14.629 11.969 20.300 16.564 14.929 12.715 12.858 15.595 10.553 16.409 12.512 12.081

odtok milijon m3/leto 28.699 35.475 33.294 29.531 45.265 33.854 29.115 28.472 31.449 33.382 21.601 36.552 26.541 28.743

enota 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

dotok milijon m3/leto 16.325 11.028 13.551 12.898 16.075 14.103 12.652 13.152 11.069 11.965 12.754 13.098 14.189 12.499

odtok milijon m3/leto 32.543 26.566 29.571 29.262 35.669 32.300 26.077 29.880 22.087 28.633 28.763 28.177 31.944 26.871

enota 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

dotok milijon m3/leto 13.414 11.602 14.611 13.736 12.566 12.033 11.746 14.737 11.706 12.344 13.873 14.299 11.586 11.458

odtok milijon m3/leto 26.557 26.188 30.235 28.802 25.296 25.725 28.176 32.994 24.027 28.092 29.659 30.263 26.912 24.785

Podatki so povzeti iz Zbirke hidroloških podatkov, ki jo vodi Agencija 
Republike Slovenije za okolje. Metodologija spremljanja, kontrole ter 
obdelav urnih in dnevnih vodostajev, hidrometričnih meritev, pretvorb 
vodostajev v pretoke, vzdolžnih izravnav in usklajevanja je ustaljena. 
Srednji letni pretoki so izračunani iz srednjih dnevnih pretokov. Oce-
njuje se, da se izvorni podatki za ±5 % lahko razlikujejo od dejanskih 
vrednosti. Podatki o srednjih letnih pretokih (Qs) z vodomernih postaj 
so rezultat meritev in opazovanj v merilni mreži državnega monitoringa 
voda (upoštevan je tudi podatek HE Dravograd in HE Formin, Dravske 

elektrarne Maribor). Leto 2002 je zadnje, za katero imamo uradne 
(preverjene) podatke o pretokih z vodomernih postaj.

Ker se državne meje ne pokrivajo z razvodnicami, ki določajo meje 
vodozbirnih zaledij vodomernih postaj, rečni dotok in odtok, naveden 
s pretoki izbranih vodomernih postaj, ter dejanski rečni dotok in od-
tok niso skladni. Skladnost je pri različnih povodjih različna. Podatki 
za pretok Mure so usklajeni z Avstrijsko hidrološko službo. Na drugih 
vodomernih postajah, ki predstavljajo bilančne profile za dotok/odtok 
v Slovenijo in iz nje, teh uskladitev ni. 

Preglednica 15-1: Letna rečna bilanca Slovenije 
Vir: Zbirka hidroloških podatkov, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005 
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16. KAKOVOST VODOTOKOV

CILJ

• Dobro stanje voda do leta 2015.

• Ohranjanje kakovosti voda, da se omogoči življenje 
pomembnih vrst sladkovodnih rib.

Pri kombiniranem načinu ocenjevanja je kakovost prikazana z 
deležem zajemnih mest v posameznem kakovostnem razredu. 
V prvi in drugi kakovostni razred so uvrščeni neonesnaženi ozi-
roma malo onesnaženi površinski vodotoki, v drugi in tretji pa 
zmerno in močno onesnaženi. 

Uporabljena je klasifikacija vodotokov po nacionalnem sistemu 
ocenjevanja kakovosti vodotokov. Ta razlikuje štiri kakovostne 
razrede glede na osnovne fizikalno-kemijske analize, analize 
težkih kovin (živo srebro – Hg, cink – Zn, krom – Cr, svinec 
– Pb, kadmij – Cd, nikelj – Ni, baker – Cu), organske mikro-
polutante, mikrobiološke in saprobiološke analize (saprobni in-
deks). Mejne vrednosti med posameznimi kakovostnimi razredi 
so določene v predpisih in uveljavljenih standardih. Na osnovi 
rezultatov naštetih posameznih analiz se določi skupna ocena 
kakovosti površinskega vodotoka za vsako posamezno merilno 
mesto za izbrano leto, ob upoštevanju hidrometeoroloških raz-
mer ob posameznih vzorčenjih. 

I. razred

I.–II. razred

II. razred

II.–III. razred

III. razred

III.–IV. razred

IV. razred
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Kakovost vodotokov je prikazana na dva načina: glede na 
kemijsko stanje in po starejšem, kombiniranem načinu oce-
njevanja, ki omogoča primerjavo s preteklimi leti. V letu 2002 
je vlada izdala Uredbo o kemijskem stanju površinskih voda, s 
katero le-te v skladu z zahtevami Okvirne vodne direktive glede 
na vsebnost nevarnih snovi, nitratov in sulfatov uvrščamo med 
tiste z dobrim oziroma slabim kemijskim stanjem. Kazalec pri-
kazuje delež zajemnih mest v okviru obstoječega državnega 
monitoringa površinskih vodotokov, ki izkazujejo dobro oziroma 
slabo kemijsko stanje. 

Slika 16-1: Kakovost vodotokov – delež merilnih mest v določenem kakovostnem razredu v Sloveniji 
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Tekoče vode v Sloveniji oblikujejo zelo gosto rečno mrežo, 
saj je njena gostota v povprečju kar 1,33 km/km2. Zaradi 
močne razgibanosti Slovenije in njene kameninske sestave 
so vodotoki kratki. Od skupne dolžine 28.398 km rečne 
mreže je kar 15.656 km (okoli 55 %) rečnih strug, ki so ob-
časno brez vode. Le 46 vodotokov je daljših od 25 km, kar 
je 22 % celotnega omrežja. Daljše od 100 km so le Sava, 
Drava, Kolpa in Savinja. 
V letih od 1994 do 2002 je opazno izboljševanje kakovosti. 
V letu 2003 se je stanje v primerjavi z letom 2002 nekoliko 
poslabšalo, kar deloma lahko pripišemo temu, da je bilo 
navedeno leto izredno sušno. Kljub nekoliko slabšemu ka-
kovostnemu stanju se delež merilnih mest, uvrščenih v prvi 
kakovostni razred, ni zmanjšal. Nekoliko pa se je zmanjšal 
delež merilnih mest, uvrščenih v drugi kakovostni razred, in 
približno sorazmerno povečal delež merilnih mest iz tretjega 

kakovostnega razreda. Še vedno je bilo v prvi in drugi kako-
vostni razred v letu 2003 uvrščenih nekaj več kakor 50 % 
merilnih mest. Delež merilnih mest površinskih vodotokov v 
najslabšem, četrtem kakovostnem razredu, se zadnja leta 
ne spreminja in znaša okrog 5 %. Glede na razvrstitev me-
rilnih mest po Uredbi o kemijskem stanju površinskih voda 
se je delež merilnih mest z dobrim kemijskim stanjem v pri-
merjavi z letom 2002 povečal. 
Pričakujemo, da se bo v prihodnjih letih vrednost tega ka-
zalca spremenila zaradi drugačnega načina spremljanja, saj 
bo mreža merilnih mest spremenjena tako, da bo mogoče 
spremljanje kakovosti vseh površinskih vodnih teles skladno 
z Okvirno vodno direktivo. Po tej direktivi so elementi za do-
ločanje skupne kakovosti poleg kemijskih tudi hidromorfolo-
ški in ekološki parametri. 

Slika 16-2: Kemijsko stanje površinskih vodotokov – delež mer-
ilnih mest v dobrem oziroma slabem kemijskem stanju 

0

20

40

60

80

100

2002 2003

slabo kemijsko stanje dobro kemijsko stanje

m
e

ril
n

a 
m

e
st

a 
(%

)



69
V

O
D

E

Preglednica 16-1: Kakovost vodotokov – delež merilnih mest v Sloveniji po kakovostnih razredih 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 16-2: Kemijsko stanje površinskih vodotokov – delež 
merilnih mest v dobrem oziroma slabem kemijskem stanju 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Re-
publike Slovenije za okolje, 2005

PODATKI IN VIRI:

I. razred I.–II. razred II. razred II.–III. razred III. razred III.–IV. razred IV. razred 
merilna mesta 

– skupaj

enota število % število % število % število % število % število % število % število

1992 0 0 3 3 33 32 31 30 24 23 4 4 9 9 104

1993 1 1 7 7 38 37 18 18 24 23 4 4 11 11 103

1994 0 0 5 5 38 37 29 28 20 20 2 2 8 8 102

1995 2 2 4 4 41 41 24 24 21 21 4 4 5 5 101

1996 1 1 4 4 37 39 12 13 31 33 4 4 6 6 95

1997 1 1 0 0 43 46 10 11 31 33 3 3 5 5 93

1998 1 1 3 3 37 40 16 17 26 28 5 5 4 4 92

1999 2 2 3 3 37 40 15 16 27 29 3 3 5 5 92

2000 1 1 1 1 57 54 15 14 24 23 1 1 6 6 105

2001 4 4 8 8 44 45 12 12 23 24 1 1 5 5 97

2002 3 3 6 6 46 48 16 17 18 19 2 2 5 5 96

2003 4 4 7 8 37 41 10 11 23 26 3 3 6 7 90

dobro kemijsko stanje slabo kemijsko stanje

enota število % število %

2002 71 75 24 25

2003 71 80 18 20
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Državni monitoring kakovosti površinskih vodotokov poteka na rekah, 
katerih povprečni pretok je večji od 1 m3/s. Dolžina površinskih vodo-
tokov, kjer se izvaja monitoring, znaša 2.141 km, njihov delež, izra-
čunan glede na skupno dolžino vseh vodotokov v Sloveniji, pa znaša 
zaradi velikega deleža nestalnih vodotokov le 7,5 %. Glede na skupno 
dolžino vodotokov, širših od 5 m, je delež tistih, kjer se izvaja monito-
ring, 96-odstoten. 

Mejne vrednosti med posameznimi kakovostnimi razredi po starem 
načinu ocenjevanja sta za osnovne fizikalno-kemijske, bakteriološke 
in saprobiološke parametre določala predpisa iz leta 1976 in 1978: 
Uredba o klasifikaciji voda medrepubliških vodnih tokov, meddržavnih 
voda in voda obalnega morja Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, št. 6/78) in Od-
lok o maksimalno dopustnih koncentracijah radionuklidov in nevarnih 
snovi v medrepubliških vodnih tokovih, meddržavnih vodah in vodah 
obalnega morja Jugoslavije (Ur. l. SFRJ, št. 8/78). Za težke kovine 
in organske toksične snovi so bili za razvrstitev v 1. oziroma 2. kako-
vostni razred, ki je v uredbi opredeljen kot pitna voda, upoštevani tudi 
predpisi za pitno vodo: Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode 
in spremembe oz. dopolnitve (Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98, 7/
2000), za druge mejne vrednosti pa tuji predpisi, predvsem smernice 

ES: 75/440/EGS, Council Directive of 16 June 1975 concerning 
the quality required for surface water intended for the abstraction of 
drinking water in the Member States, 80/778/EGS, Council Directive 
of 15 July 1980 relating on the quality of water intended for human 
consumption, nemški pravilnik za površinske vodotoke: Allgemeine 
Güteanforderungen für Fliessgewässer (AGA)-Entscheidungshilfe für 
die Wasserrechtbehörden in Wasser-rechtlichen Erlaubnisverfahren, 
Ministerium für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft vom 14. 
Mai 1991 (MBI.NW S. 863) ter priporočila WHO (World Health Orga-
nization) Regional Office for Europe, Revision of the WHO guidelines 
for drinking water quality, Report on the First Review Group Meeting 
on Pesticides, Italy, June 1990. 

Mejne vrednosti za dobro oziroma slabo kemijsko stanje vodnih teles 
površinskih voda so dane v Uredbi o kemijskem stanju površinskih 
voda (Ur. l. RS, št. 11/2002). 

Podatki iz analiz vzorcev se zbirajo in obdelujejo v enotni zbirki po-
datkov monitoringa kakovosti voda na Agenciji Republike Slovenije za 
okolje. 
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17. ORGANSKO ONESNAŽENJE IN 
SAMOČISTILNA SPOSOBNOST REK 

CILJ

• Dobro stanje voda do leta 2015.

Organsko onesnaženje rek prikazujemo kot povprečno letno 
vrednost vsebnosti hranil – nitratov in ortofosfatov v vzorcih, 
odvzetih v okviru rednega spremljanja kakovosti površinskih 
voda. Povprečne vrednosti so primerjane z vrednostmi ozadja 
oziroma domnevnimi naravnimi vrednostmi. Naravne vrednosti 
vsebnosti fosforja in dušika so odvisne predvsem od geološke 
sestave in tipa prsti v porečju. Tudi povečana vsebnost amonija 
je posledica organskega onesnaženja vodotoka, ki ga pov-
zročajo komunalne in industrijske odpadne vode ter izpiranje 
s kmetijskih površin. Vnos velike količine hranil v vode lahko 
vodi do evtrofikacije oziroma cvetenja. Pojav povzroči ekolo-
ške spremembe, ki se kažejo v zmanjšanju števila rastlinskih 
in živalskih vrst, poleg tega ima negativne posledice tudi na 
rabo vode.

Samočistilna sposobnost rek izraža količino organske mase, 
ki se s pomočjo mikroorganizmov v vodi razgradi v anorgansko 
snov. Grobo merilo za samočistilno sposobnost vodotoka je 
biokemijska potreba po kisiku (BPK5), ki je ob organskem 
onesnaženju navadno povečana. 

Slika 17-1: Povprečne letne vsebnosti nitrata v rekah (mg N/l) (okvirna vrednost za naravno stanje je 1 mg N/l)
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Slika 17-2: Povprečne letne vsebnosti ortofosfata v rekah (µg P/l) (okvirna vrednost za naravno stanje je 10 µg P/l; leta 1998 je bila spremen-
jena metoda določanja ortofosfatov v vodi)

Slika 17-3: Povprečne letne vsebnosti amonija (µg N/l) (leta 1998 je bila spremenjena metoda določanja amonija v vodi)
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Onesnaženje z dušikovimi spojinami je v veliki večini po-
sledica spiranja s kmetijskih površin, vendar tudi izpusti 
iz industrijskih obratov lahko predstavljajo velik delež. Za 
onesnaženje s fosforjem so najpogostejši vzrok odpadne 
vode iz industrije in odplake iz gospodinjstev. Statistično 
pomembnega trenda vsebnosti nitrata v danem obdobju ni 
opaziti. Vrednosti so nekoliko nad ozadjem, ki je naveden za 
večino evropskih rek (1 mg N/l).
Tudi pri vsebnosti ortofosfata v letih od 1992 do 2004 ni 
opaziti statistično pomembnega trenda. Leta 1998 je bila 
spremenjena metoda določanja ortofosfatov v vodi. Vse-
bnosti ortofosfata krepko presegajo vrednosti ozadja, na-
vedenega za večino evropskih rek (10 µg P/l).
Amonij v vodnem okolju vstopa v oksidacijski proces in se 
oksidira do oksidiranih dušikovih oblik, predvsem nitrata. 
Sama oksidacija vpliva tudi na kisikove razmere v vodi, kar 
dodatno poslabša kakovostno stanje. V nekaterih okolišči-
nah (kombinacija temperature vode, slanosti in pH-vredno-
sti) amonij lahko preide v plinasto obliko amoniak, ki je za 
vodne organizme strupen že v manjših količinah. Leta 1998 

je bila spremenjena metoda za določanje vsebnosti amonija 
v vodi. Vsebnost amonija v površinskih vodotokih Slovenije 
je 10–20 krat višja od 15 µg N/l, kar velja kot ozadje ozi-
roma naravna vsebnost. Zaradi kratkega časovnega niza ne 
moremo določiti statistično značilnega trenda. 
Visoka vrednost biokemijske potrebe po kisiku je ponavadi 
posledica organskega onesnaženja, ki ga povzročajo izpu-
sti komunalnih in industrijskih odpadnih voda ter spiranje s 
kmetijskih površin. Posledice visokih vrednosti biokemijske 
potrebe po kisiku se kažejo v poslabšanju kemijske in bio-
loške kakovosti vode, pa tudi v upadanju biološke razno-
vrstnosti vodne združbe in slabši mikrobiološki kakovosti 
vode. Upadanje vrednosti biokemijske potrebe po kisiku 
pa nasprotno kaže na splošno izboljšanje kakovosti voda 
po kemijskih in mikrobioloških parametrih. V zadnjih letih so 
vrednosti ustaljene. Znižanje vrednosti biokemijske potrebe 
po kisiku je verjetno posledica izboljšanja obdelave od-
padnih voda in opuščanja industrije, ki močno onesnažuje 
vodotoke z odpadnimi vodami. 

Slika 17-4: Povprečne letne vrednosti biokemijske potrebe po kisiku – BPK5 (mg O
2
/l)
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 17-4: Povprečne letne vrednosti biokemijske potrebe po kisiku – BPK5 (mg O
2
/l)

Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 17-1: Povprečne letne vsebnosti nitrata v rekah (mg N/l) (okvirna vrednost za naravno stanje je 1 mg N/l)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 17-2: Povprečne letne vsebnosti  ortofosfata v rekah (µg P/l) (okvirna vrednost za naravno stanje je 10 µg P/l; leta 1998 je bila 
spremenjena metoda določanja ortofosfatov v vodi)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 17-3: Povprečne letne vsebnosti amonija (µg N/l) (leta 1998 je bila spremenjena metoda določanja amonija v vodi)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

nitrat mg N/l 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 1,2 1,3 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

ortofosfat µg  P/l 39,2 70,0 39,4 31,2 34,2 26,5 59,3 47,8 56,9 55,1 46,8 68,4 47,4

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

amonij µg N/l 375,6 704,0 406,2 316,2 356,2 476,8 355,3 191,8 262,8 215,5 244,5 332,0 205,9

enota 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

BPK5 mg O
2
/l 3,7 4,9 3,5 2,6 3,0 3,3 2,7 2,8 2,8 3,8 2,9 3,6 2,6
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Monitoring kakovosti površinskih vodotokov izvaja Agencija Republike 
Slovenije za okolje v skladu z letnim programom monitoringa kakovosti 
površinskih voda. V mrežo je vključeno okoli 85 merilnih mest na leto. 
Na vseh merilnih mestih se opravijo osnovne fizikalne in kemijske ana-
lize ter bakteriološke in saprobiološke analize vzorcev, na izbranih za-
jemnih mestih pa se ugotavlja tudi vsebnost kovin (voda, suspendirani 
delci, sediment), organskih snovi v vodi (fenoli, pesticidi, policiklične 
organske spojine, lahkohlapne organske spojine), AOX, EOX in PCB 
(voda, sediment). Po temeljnih fizikalnih in kemijskih parametrih se 
analizira tudi vrednost BPK5 ter vsebnost amonija nitrata in orto-
fosfata. Število analiz na posameznih merilnih mestih se izvaja 2- do 
24-krat na leto.

V obdelavah so prikazane povprečne letne vrednosti koncentracij ni-
trata, ortofosfata, vsebnosti amonija in biokemijske potrebe po kisiku. 
Vsebnosti pod mejo detekcije so v izračunih nadomeščene z 0 (nič). 
Med kisikovimi razmerami je biokemijska potreba po kisiku (BPK5) 
eden od ključnih parametrov. Za ugotavljanje biokemijske potrebe po 
kisiku se uporablja preiskus, pri katerem določimo vsebnost raztoplje-
nega kisika, sledi inkubacija vzorca v popolni temi pet dni pri 20 °C in 
nato ponovna določitev raztopljenega kisika. Razlika med začetno in 
končno vrednostjo je vrednost biokemijske potrebe po kisiku.

Podatki so vzeti iz Enotne zbirke podatkov monitoringa kakovosti voda 
na Agenciji Republike Slovenije za okolje.
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18. FOSFOR V JEZERIH

CILJ

• Dobro stanje voda do leta 2015.

v zmernem podnebnem pasu, tudi v Sloveniji. Neustrezno od-
vajanje komunalnih odplak, na kmetijsko usmerjenih območjih 
pa izpiranje fosforja z intenzivno obdelanih kmetijskih površin 
sta največja in najpogostejša vira tega elementa v jezerih. Vse-
bnost fosforja v njih je zato zelo odvisna od gostote prebivalstva 
oziroma intenzivnosti rabe prostora v pojezerju. 

Povečana vsebnost hranil, zlasti fosforja v jezerih, pospešuje 
produktivnost planktonskih alg, ki vpliva na zmanjšano prosoj-
nost jezera. Prosojnost, ki jo merimo s posebno Secchijevo 
ploščo in izražamo kot Secchijevo globino, zato uporabljamo 
kot pomožni kazalec stanja oziroma produktivnosti jezer. 
Zmanjšana prosojnost vpliva na videz jezera ter omejuje kopa-
nje in druge športne dejavnosti na in ob njem. 

Slika 18-1: Povprečna letna vsebnost celotnega fosforja v µg P/l 
v izbranih jezerih 
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Slika 18-2: Povprečna prosojnost v izbranih jezerih
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Med vsemi biogenimi elementi v vodnem okolju je fosforja naj-
manj, zato njegova vsebnost v vodi, skupaj z drugimi okoljskimi 
dejavniki, uravnava biološko produktivnost tega ekosistema. 
Tudi v slovenskih jezerih in zadrževalnikih je fosfor največkrat 
tisti dejavnik, ki ob pomanjkanju omejuje, sicer pa pospešuje 
biološko produkcijo. Povprečna letna vsebnost celotnega 
fosforja je zato primeren kazalec za oceno trofičnosti oziroma 
kazalec evtrofikacije jezer. Evtrofikacija, čezmerno kopičenje 
hranilnih snovi, zlasti fosforja, je osnovni problem večine jezer 
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V Evropi narašča število jezer z nižjo vsebnostjo fosforja 
in večjo prosojnostjo, kar je posledica ukrepov, ki vplivajo 
na zmanjšanje obremenitev iz pojezerij. To opažamo tudi v 
Blejskem jezeru, kjer so se ukrepi za zmanjšanje vsebnosti 
hranilnih snovi v vodi začeli izvajati že v 70. letih prejšnjega 
stoletja. V umetnih zadrževalnikih, v katerih se je redno 
spremljanje stanja v letu 2003 šele začelo, o trendih ne mo-
remo govoriti, vsebnost fosforja v njih pa je bistveno večja 
kakor v naravnih jezerih. 
Zaradi izrazite suše v letu 2003 so bile koncentracije celo-
tnega fosforja v večini jezer in zadrževalnikov višje kakor v 
letu 2004 oziroma v obdobju 2000–2002, kar je posledica 
izrednih hidroloških razmer, ne pa povečanih antropoge-
nih vplivov. Tudi prosojnost je bila manjša od prejšnjih let. 
Blejsko in Bohinjsko jezero sta edini večji (>0,5 km2), stalni 
naravni jezeri v Sloveniji. V obdobju 2003–2004 je vse-
bnost fosforja v Blejskem jezeru, kljub izjemnim hidrološkim 
razmeram, ostala na ravni prejšnjih let oziroma se je neko-
liko zmanjšala, v Bohinjskem pa je bila povprečna vsebnost 
fosforja večja. Pojezerje Bohinjskega jezera obsega visoko-
gorski kras, na katerem so človekovi vplivi sicer omejeni, ob 
stalnem naraščanju turizma pa se urbani pritiski na jezero 
stopnjujejo, zato so preventivi ukrepi, ki vključujejo premiš-
ljeno, sonaravno prostorsko načrtovanje in zmeren razvoj 
pojezerja za stanje jezera ključnega pomena. 
Zaradi stalnega presihanja je Cerkniško jezero poseben 
vodni ekosistem, ki ga ne moremo primerjati s stalnimi je-
zeri, kakršni sta Blejsko in Bohinjsko. Problemov čezmerne 

obremenitve s hranilnimi snovmi in s tem povezane evtrofi-
kacije, zaradi presihanja, tam ni čutiti. V času, ko Cerkniško 
polje, ki je poraščeno z bogatim močvirskim rastjem, pre-
plavlja voda, so rastline naravni čistilni sistem, ki sproti po-
rablja hranila, prinesene v jezero s pritoki. Sistem, ki deluje 
kakor velika biološka čistilna naprava, preneha delovati, ko 
jezero presahne. Voda se takrat zbere le v strugi Stržena, 
njena kakovost pa je slabša kakor med večjo ojezeritvijo. 
Presihanje oziroma nihanje vodne gladine je za Cerkniško 
jezero povsem naraven pojav, zato suša v letu 2003 ni bi-
stveno vplivala na vsebnost fosforja v njem. Kljub temu so 
na prispevnem območju Cerkniškega jezera nujni ukrepi, ki 
bi zmanjšali obremenjenost s hranili, predvsem pa fekalno 
onesnaženje nekaterih pritokov. Zaradi plitvosti in bujnega 
močvirskega rastja prosojnost ni primeren pomožni kazalec 
stanja tega jezera. 
Med umetnimi zadrževalniki sta s fosforjevimi spojinami 
najbolj obremenjeni Perniško in Ledavsko jezero. Tudi v 
Šmartinskem in Slivniškem se kopiči preveč fosforja. Raz-
log so onesnaženi pritoki iz intenzivno kmetijskega zaledja 
s še vedno ne povsem urejeno komunalno infrastrukturo. 
Posledica je čezmerna produkcija planktonskih alg in cia-
nobakterij, ki vplivajo na majhno prosojnost vseh naštetih 
zadrževalnikov. Med njimi je vsebnost fosforja najnižja v 
zadrževalniku Klivnik v povodju reke Reke – tu je glavni vir 
fosforja velika erozija neporaslih brežin, ki so posledica pre-
cejšnjega nihanja vodne gladine v zadrževalniku. 
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 18-2: Povprečna prosojnost v izbranih jezerih 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 18-1: Povprečna letna vsebnost celotnega fosforja v µg P/l v izbranih jezerih 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

enota 1992–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2004

Blejsko jezero µg P/l 27,8 16,3 15,4 13,7 12,9

Bohinjsko jezero µg P/l 5,2 5,8 3,7 3,9 4,4

Cerkniško jezero µg P/l 19,9 23,5 22,4 19,8 21,8

Šmartinsko jezero µg P/l np np np np 41,0

Slivniško jezero µg P/l np np np np 60,0

Perniško jezero µg P/l np np np np 209,0

Ledavsko jezero µg P/l np np np np 87,7

Klivnik µg P/l np np np np 10,9

Molja µg P/l np np np np 19,2

enota 1992–1993 1994–1996 1997–1999 2000–2002 2003–2004

Blejsko jezero Secchijeva globina (m) 6,0 6,0 6,4 6,6 6,3

Bohinjsko jezero Secchijeva globina (m) 9,9 9,1 8,9 9,8 9,2

Šmartinsko jezero Secchijeva globina (m) np np np np 1,4

Slivniško jezero Secchijeva globina (m) np np np np 1,0

Perniško jezero Secchijeva globina (m) np np np np 0,4

Ledavsko jezero Secchijeva globina (m) np np np np 0,6

Klivnik Secchijeva globina (m) np np np np 3,6

Molja Secchijeva globina (m) np np np np 2,0

V redni državni monitoring kakovosti jezer so bila v obdobju 1992–
2004 vključena vsa večja naravna jezera v Republiki Sloveniji. To so 
Blejsko, Bohinjsko in Cerkniško jezero s pritoki. Od leta 2003 so v 
program monitoringa vključeni tudi večji zadrževalniki – Šmartinsko, 
Slivniško, Perniško in Ledavsko jezero ter Klivnik in Molja. 

Vir podatkov je Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, ki 
jo vodi Agencija Republike Slovenije za okolje.

Monitoring kakovosti jezer poteka po standardnih postopkih, ki zaje-
majo vzorčevanje in posamezne analize. Pogostost in globina zajema 
vzorcev za analizo fosforja za posamezno jezero oziroma zadrževalnik 

sta razvidni iz programov državnega monitoringa kakovosti jezer. Na-
veden je podatek o povprečni letni vsebnosti celotnega fosforja, ki je 
izračunan z upoštevanjem prostornine posamezne globinske plasti 
(povprečje izmerjenih vrednosti fosforja v globinski plasti x prostornina 
globinske plasti). 

Na Cerkniškem jezeru so razmere drugačne, ne vzorčuje se po glo-
binah. Podatek o vsebnosti celotnega fosforja je letni povpreček po-
sameznih meritev na različnih mestih Cerkniškega jezera.
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19. NITRATI V PODZEMNI VODI

CILJ

• Izboljšanje stanja kakovosti podzemnih voda z do-
seganjem padajočih trendov vsebnosti nitratov v 
podzemnih vodah na vseh vodonosnikih in znižanje 
deleža merilnih mest, kjer je mejna vrednost prese-
žena pogosto (25–50 %) ali zelo pogosto (več kot 50 
%).

• Doseganje mejnih vrednosti za nitrate v pitni vodi v 
skladu s pravilnikom o pitni vodi.

Onesnaženost podzemne vode z nitrati prikazujemo z deležem 
merilnih mest na vodonosnikih z medzrnsko in kraško razpo-
klinsko poroznostjo, na katerih so bile mejne vrednosti kon-
centracij NO

3
 v odvzetih vzorcih presežene vedno, občasno 

ali nikoli. Mejna vrednost koncentracije NO
3
 v podzemni vodi 

v Sloveniji je določena v Uredbi o standardih kakovosti pod-
zemne vode in znaša 50 mg NO

3
/l.
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Slika 19-1: Pogostost čezmerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kakor 50 mg NO
3
/l) na merilnih mestih izbranih vodonosnikov 

v letu 2004 
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Slika 19-3: Pogostost čezmerne obremenitve z nitrati (50 mg 
NO

3
/l) na vodonosnikih, vključenih v podatkovno zbirko EU-

ROWATERNET – primerjava Slovenije (leto 2002, sedem vo-
donosnikov) z državami Evropske agencije za okolje (obdobje 
1998–2001, 279 vodonosnikov) 

Slika 19-2: Gibanje vsebnosti nitratov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2004 
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Mejna vrednost za nitrate je bila leta 2004 presežena v 
severovzhodni Sloveniji (Prekmursko-Mursko polje, Spod-
nja Savinjska dolina, dolina Bolske) in na Krško-Brežiškem 
polju. 
Vsebnosti nitratov v kraških razpoklinskih vodonosnikih so 
zelo nizke (nižje od 6 mg NO

3
/l).

Pri deležu vodonosnikov, ki presegajo mejno vrednost za 
nitrate 50 mg NO

3
/l, je Slovenija nekoliko na boljšem, 

kakor sta Avstrija in Češka, in ima podobno stanje, kakor 
je evropsko povprečje glede na izbrane vodonosnike. Raz-
log za sorazmerno visok delež slovenskih vodonosnikov, 
obremenjenih z nitrati, v primerjavi z drugimi državami je 
velika zastopanost aluvialnih vodonosnikov v nižinskih delih 
Slovenije z intenzivno kmetijsko dejavnostjo.
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 19-1: Pogostost čezmerne obremenitve z nitrati (koncentracije več kakor 50 mg NO
3
/l) na merilnih mestih izbranih vodon-

osnikov v letu 2004 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 19-3: Pogostost čezmerne obremenitve z nitrati 
(50 mg NO

3
/l) na vodonosnikih, vključenih v podatkovno zbirko 

EUROWATERNET – primerjava Slovenije (leto 2002, sedem vo-
donosnikov) z državami Evropske agencije za okolje (obdobje 
1998–2001, 279 vodonosnikov)  
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Re-
publike Slovenije za okolje, 2003; Nitrates in Groundwater, Indicator 
Fact Sheet, European Environment Agency, 2002

Preglednica 19-2: Gibanje vsebnosti nitratov na opazovanih telesih podzemne vode v obdobju 1993–2004 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Krško-Brežiško polje mg/l 25,8 26,0 28,3 25,8 16,4 22,4 23,3 20,3 24,7 32,5 22,2 27,3

Ljubljansko polje mg/l 19,5 17,7 18,6 18,7 14,1 17,8 16,6 17,0 15,4 16,8 13,9 16,8

Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske mg/l 64,9 65,6 57,6 54,2 54,5 54,6 50,0 51,6 60,7 47,9 50,5 61,2

Prekmursko-Mursko polje mg/l 65,8 62,2 38,7 52,3 51,4 49,3 39,8 50,7 np 49,2 37,2 31,7

Prekmursko-
Mursko polje

dolina Bolske in 
Spodnja

Savinjska dolina
Ljubljansko 

polje
Krško-Brežiško 

polje

povodje Tržaško-
Kvarnerskega 

zaliva
kraška 

Ljubljanica

Trnovsko-
Banjška planota 

- Hrušica

enota število % število % število % število % število % število % število %

brez preseganj 7 70 3 23 10 100 10 83 1 100 2 100 4 100

občasna preseganja 2 20 2 15 0 0 2 17 0 0 0 0 0 0

stalna preseganja 1 10 8 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj 10 100 13 100 10 100 12 100 1 100 2 100 4 100

Slovenija EEA

enota število % število %

brez preseganj 4 57 191 68

redka preseganja (< 25 %) 2 29 49 18

pogosta preseganja (25–50 %) 1 14 21 8

zelo pogosta preseganja (> 50 %) 0 0 18 7
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Kakovost podzemne vode v Sloveniji se opazuje v okviru državnega 
monitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov (MOP, 
ARSO). Spremlja se onesnaženje plitvih aluvialnih vodonosnikov (na-
seljena območja in kmetijske površine) in kraških razpoklinskih vodo-
nosnikov, pri katerih je onesnaženje zaradi rabe prostora manjše.

Telesa podzemne vode so izbrana glede na vmesno, II. fazo njihove 
določitve v skladu z Okvirno vodno direktivo. Upoštevala se je tudi 
zastopanost posameznih tipov vodonosnikov pri vodooskrbi – v Slo-
veniji je približno 60 % aluvialnih vodonosnikov in 40 % kraških razpo-
klinskih. Za prikaz kazalca so bila upoštevana navedena predlagana 
telesa podzemne vode: Prekmursko-Mursko polje: 10 merilnih mest 
(aluvij), dolina Bolske in Spodnja Savinjska dolina: 13 merilnih mest 
(aluvij), Ljubljansko polje: 10 merilnih mest (aluvij), Krško-Brežiško 
polje: 12 merilnih mest (aluvij), povodje Tržaško-Kvarnerskega zaliva: 
1 merilno mesto (kras), kraška Ljubljanica: 2 merilni mesti (kras), in 
Trnovsko-Banjška planota - Hrušica: 4 merilna mesta (kras).

Merilna mesta za nitrate so črpališča pitne vode (33,3 %), industrijski 
vodnjaki (8,9 %), skupni objekti monitoringa količine in kakovosti (42,2 
%) ter objekti monitoringa kakovosti (15,6 %). Za prikaz kazalca je bilo 
upoštevanih 52 merilnih mest (vodnjaki, vrtine in izviri). Vzorčenje je 
potekalo 2- do 6-krat na leto.

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05).

Podatki za druge države so povzeti po Nitrates in Groundwater, Indica-
tor Fact Sheet, European Environment Agency, 2002. Izvorni podatki, 
uporabljeni v podatkovnem listu, izhajajo iz zbirke podatkov EUROWA-
TERNET – Groundwater, 2001/2. V njej so podatki, ki jih sporočajo 
države Evropski agenciji za okolje, o lastnostih izbranih pomembnih 
vodonosnikov. Izbor le-teh so naredili na podlagi: velikosti (najmanj 
300 km2), regionalne pomembnosti in izpostavljenosti antropogenim 
vplivom. Vsaka država mora poročati o najmanj treh vodonosnikih z 
različnimi vrstami merilnih mest.
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20. OSTANKI SREDSTEV ZA VARSTVO
RASTLIN V PODZEMNI VODI 

CILJ

• Doseganje izboljšanja stanja podzemnih voda. 

• Doseganje mejnih vrednosti za pesticide v pitni vodi 
ter virih pitne vode, skladno s pravilnikom o pitni 
vodi.

Onesnaženost podzemne vode z ostanki sredstev za varstvo 
rastlin (pesticidi) prikazujemo z deležem merilnih mest na vodo-
nosnikih z medzrnsko in kraško razpoklinsko poroznostjo, na 
katerih so bile mejne vrednosti koncentracij posameznega pe-
sticida ali vsote pesticidov v odvzetih vzorcih presežene vedno, 
občasno ali nikoli. Mejna vrednost koncentracij pesticidov v 
podzemni vodi v Sloveniji, določena v Uredbi o standardih 
kakovosti podzemne vode, znaša za posamezne pesticide 0,1 
µg/l, za vsoto pesticidov pa 0,5 µg/l. 

Slika 20-1: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih na izbranih vodonosnikih leta 
2004 
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Slika 20-2: Gibanje vsebnosti vsote pesticidov na opazovanih telesih podzemne vode (mejna vrednost za vsoto pesticidov je 0,5 µg/l) 
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Aritmetične srednje vrednosti za vsoto pesticidov leta 2004 
mejne vrednosti 0,5 µg/l niso presegle v podtalnici nobe-
nega izmed obravnavanih polj. Od leta 1993 do 2004 je 
zniževanje vsote pesticidov ugotovljeno na vodonosnikih ob 
Muri (Prekmursko-Mursko polje) in Savinji (Spodnja Savinj-
ska dolina - dolina Bolske). Vsebnosti vsote pesticidov na 
Ljubljanskem in Krško-Brežiškem polju so bile v obdobju 
1993–2004 v dopustnih mejah. Na kraških razpoklinskih 

vodonosnikih so vsebnosti pesticidov nižje od meje do-
ločljivosti analitskih metod. Najvišji delež preseganja mejnih 
vrednosti na merilnih mestih je ugotovljen za atrazin in nje-
gov metabolit desetilatrazin. Delež merilnih mest, na katerih 
je koncentracija omenjenih pesticidov presegla mejne 
vrednosti, določene v zakonodaji, je v Sloveniji večji od 
evropskega povprečja. 
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 20-2: Gibanje vsebnosti vsote pesticidov na opazovanih telesih podzemne vode (mejna vrednost za vsoto pesticidov je 0,5 
µg/l)
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

Preglednica 20-1: Pogostost preseganja mejne vrednosti za vsoto pesticidov (0,5 µg/l) na merilnih mestih izbranih vodonosnikov leta 
2004 
Vir: Enotna zbirka podatkov monitoringa kakovosti voda, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2005

enota 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Krško-Brežiško polje µg/l 0,13 0,28 0,23 0,08 0,06 0,02 0,03 0,03 0,07 0,06 0,05 0,07

Ljubljansko polje µg/l 0,14 0,16 0,10 0,09 0,14 0,05 0,14 0,13 0,19 0,10 0,09 0,11

Spodnja Savinjska dolina in dolina Bolske µg/l 0,70 0,47 0,42 0,34 0,35 0,25 0,51 0,38 0,34 0,37 0,23 0,27

Prekmursko-Mursko polje µg/l 1,29 0,82 0,61 0,51 0,50 0,37 0,67 0,40 np 0,55 0,19 0,36

Kakovost podzemne vode v Sloveniji se spremlja v okviru državnega 
monitoringa kakovosti podtalnic, izvirov in površinskih vodotokov 
(MOP, ARSO). Spremlja se onesnaženje plitvih aluvialnih vodonosni-
kov (naseljena območja in kmetijske površine) in kraških razpoklinskih 
vodonosnikov, v katerih je onesnaženje zaradi drugačne rabe prostora 
manjše.

Telesa podzemne vode so izbrana glede na vmesno, II. fazo njihove 
določitve v skladu z Okvirno vodno direktivo. Upoštevala se je tudi za-
stopanost posameznih tipov vodonosnikov pri vodooskrbi – v Sloveniji 
je približno 60 % aluvialnih in 40 % kraških razpoklinskih vodonosni-
kov. Za prikaz kazalca so bila upoštevana navedena predlagana telesa 
podzemne vode: Prekmursko-Mursko polje: 10 merilnih mest (aluvij), 

dolina Bolske in Spodnja Savinjska dolina: 13 merilnih mest (aluvij), 
Ljubljansko polje: 10 merilnih mest (aluvij), Krško-Brežiško polje: 12 
merilnih mest (aluvij), povodje Tržaško-Kvarnerskega zaliva: 1 merilno 
mesto (kras), kraška Ljubljanica: 2 merilni mesti (kras) in Trnovsko-
Banjška planota - Hrušica: 4 merilna mesta (kras).

Merilna mesta za nitrate so črpališča pitne vode (33,3 %), industrijski 
vodnjaki (8,9 %), skupni objekti monitoringa količine in kakovosti (42,2 
%) ter objekti monitoringa kakovosti (15,6 %). Za prikaz kazalca je bilo 
upoštevanih 52 merilnih mest (vodnjaki, vrtine in izviri). Vzorčenje je 
potekalo 2- do 6-krat na leto.

Uredba o standardih kakovosti podzemne vode (Ur. l. RS, št. 100/05).

Prekmursko-
Mursko polje

dolina Bolske in 
Spodnja

Savinjska dolina
Ljubljansko 

polje
Krško-Brežiško 

polje

povodje Tržaško-
Kvarnerskega 

zaliva
kraška 

Ljubljanica

Trnovsko-
Banjška planota 

- Hrušica

enota število % število % število % število % število % število % število %

brez preseganj 9 90 11 85 10 100 12 100 1 100 2 100 4 100

občasna preseganja 1 10 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

stalna preseganja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skupaj 10 100 13 100 10 100 12 100 1 100 2 100 4 100
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21. KAKOVOST PITNE VODE

CILJ

• Zagotavljanje vsem prebivalcem zadostne količine 
pitne vode, skladne s predpisanimi zahtevami za 
mikrobiološke, fizikalne in kemijske parametre. 

• Preprečevanje onesnaževanja in drugih vrst obre-
menjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno 
ustreznost ali količinsko stanje vodnega telesa ali 
njegovega dela, ki se uporablja za odvzem ali je 
namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo ali za proiz-
vodnjo pijač.

Od leta 2004 se izvaja monitoring pitne vode, ki ga zagotavlja 
ministrstvo za zdravje, na oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo 
50 ljudi in več. Vzorci v okviru monitoringa so odvzeti na mestu 
uporabe, t. j. na pipi uporabnika. Poleg tega je nekoliko spre-
menjen tudi nabor parametrov za laboratorijsko preskušanje 
vzorcev in shema vzorčenja za število odvzetih vzorcev. Pri-
merjava rezultatov monitoringa v letu 2004 s prejšnjimi leti 
ni realna. Ne gre za pravo kontinuiteto podatkov, ampak za 
približno primerjavo velikosti pojava. Do leta 2003 so se od-
vzemali vzorci pitne vode kjerkoli na sistemu za oskrbo s pitno 
vodo, praviloma po pripravi vode, na sistemih, ki so oskrbovali 
20 ljudi ali več. Vzorčenje je zagotavljal upravljavec sistema v 
okviru strokovnega nadzora. Delež prebivalcev Slovenije, vklju-
čenih v monitoring, je bil v letu 2004 92 % in se z leti bistveno 
ne spreminja.

Kazalec prikazuje deleže vzorcev, neskladnih zaradi mikrobiolo-
ških ter fizikalnih in kemijskih parametrov, odvzetih na sistemih 
oziroma oskrbovalnih območjih, ki oskrbujejo s pitno vodo več 
kakor 5.000 prebivalcev (v letu 2003 so oskrbovali 74 % pre-
bivalcev Slovenije, v letu 2004 pa 70 %) in delež prebivalcev 
Republike Slovenije, ki so bili po teh sistemih izpostavljeni ne-
skladni pitni vodi. Parametre preskušanja delimo na indikatorske 
mikrobiološke ter fizikalne in kemijske, ki ne predstavljajo ne-
posredne nevarnosti za zdravje ljudi (npr.: koliformne bakterije, 
barva, vonj …), ter na mikrobiološke in kemijske, ki predstavljajo 
potencialno nevarnost za zdravje ljudi: E.coli, enterokoki in 
toksične snovi. Od toksičnih snovi so bili preseženi predvsem 
pesticidi in njihovi relevantni metaboliti, nitrati in svinec.

V slovenski zakonodaji iz leta 2004 je pitna voda voda v njenem 
prvotnem stanju ali po pripravi, namenjena pitju, kuhanju, pri-
pravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ter voda, ki se 
uporablja za proizvodnjo in promet živil, ne glede na njeno po-
reklo in na to, ali se dobavlja iz vodovodnega omrežja sistema 
za oskrbo s pitno vodo, cistern ali kot predpakirana voda. Vsak 
sistem za oskrbo s pitno vodo mora imeti upravljavca, ki mora 
zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode. Če 
upravljavec ni določen, izvaja vse njegove obveznosti lokalna 
skupnost. Skladnost mora biti zagotovljena na mestih, kjer se 
voda uporablja kot pitna, ugotavlja pa se z odvzemom in pre-
skušanjem vzorcev. 
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Slika 21-1: Delež neustreznih vzorcev na sistemih, ki oskrbujejo 
s pitno vodo 5.000 prebivalcev ali več (leta 2004 spremenjena 
metodologija)
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Slika 21-3: Število prebivalcev, vezanih na sisteme, ki oskrbujejo s pitno vodo 5.000 ljudi ali več, in od tega število prebivalcev, vezanih 
na sisteme, v katerih se je izvajala dezinfekcija pitne vode 

Slika 21-2: Delež prebivalcev, vezanih na sisteme za oskrbo s 
pitno vodo, pri katerih je bilo 5 % ali več neustreznih vzorcev 
pitne vode (leta 2004 spremenjena metodologija)
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Do leta 2003 so bile zakonska podlaga za kazalce zahteve 
Pravilnika o zdravstveni ustreznosti pitne vode, ki je bil več-
inoma usklajen z direktivo EU za pitno vodo (direktiva Sveta 
98/83/ES). Leta 2004 ga je nadomestil Pravilnik o pitni vodi, 
ki je skoraj v celoti usklajen z omenjeno direktivo.
V Sloveniji je število hidričnih epidemij razmeroma majhno (od 
leta 1998 1 do 3 na leto), enako tudi število obolelih. Za za-
gotavljanje skladnosti s predpisanimi zahtevami in zdravstvene 
ustreznosti pitne vode, po novi zakonodaji iz leta 2004, uprav-
ljavec izvaja notranji nadzor, minister, pristojen za zdravje pa 
zagotavlja spremljanje stanja. Poleg tega se izvaja uradni nad-
zor. Leta 2003 je bil, v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno 
ustreznost živil, določen notranji nadzor, ki ga izvajajo uprav-
ljavci in ki mora biti vzpostavljen na osnovi HACCP sistema.
Mikrobiološko so problematični predvsem mali sistemi oz. 
oskrbovalna območja, ki oskrbujejo do 500 oziroma do 1.000 
prebivalcev. Večinoma so brez upravljavca, neustrezno urejeni, 
brez ustreznih sredstev in opreme, slabo vzdrževani, nimajo 
določenih vodovarstvenih območij ali pa se ne izvaja režim v 
njih idr. Dolgoročna rešitev je priključitev prebivalcev na velike 
sisteme, ki imajo upravljavca, urejeno vzdrževanje in nadzor.
Od snovi, za katere je mejna vrednost določena na podlagi 
neposredne nevarnosti za zdravje ljudi je bila najpogosteje 

presežena mejna vrednost za nekatere pesticide in njihove 
metabolite, predvsem atrazin in desetilatrazin, v letu 2004 tudi 
za dimetenamid, ter za nitrate. Od drugih toksičnih snovi je bil 
v letu 2003 v enem sistemu presežen tudi svinec, v letu 2004 
v dveh. 
Leta 2003 je začela veljati mejna vrednost za pesticide in nji-
hove relevantne metabolite, razgradne in reakcijske produkte, 
ki je 0,10 µg/l. Podatki za pesticide za leti 2003 in 2004 niso 
primerljivi s prejšnjimi leti, ko so vrednosti veljale še kot pripo-
ročene, zato zajem ali upoštevanje podatkov ni bilo dosledno. 
Dodatna razlika med letoma 2003 in 2004 je tudi posledica 
tega, da so se vzorci, vključno z letom 2003, v okviru strokov-
nega nadzora, odvzemali tudi na črpališčih, v okviru monito-
ringa leta 2004 pa samo na pipi uporabnika. 
Presežene vrednosti za nitrate v vzorcih pitne vode sistematično 
ugotavljamo od leta 1995. Število malih sistemov, v katerih je 
razmeroma pogosto presežena mejna vrednost, se je bistveno 
zmanjšalo. Število prebivalcev, oskrbovanih iz vseh sistemov s 
preseženo koncentracijo nitratov, se je zmanjšalo s 112.498 v 
letu 1995 na 15.518 v letu 2003 ter na 12.243 v letu 2004. V 
zadnjih dveh letih je bila, od sistemov oz. oskrbovalnih obmo-
čij, ki oskrbujejo več kot 5.000 ljudi, presežena koncentracija 
nitratov le na enem sistemu, ki oskrbuje 10.500 ljudi.

PODATKI IN VIRI:

Preglednica 21-1: Delež neustreznih vzorcev na sistemih, ki oskrbujejo s pitno vodo 5.000 prebivalcev ali več (leta 2004 spremenjena 
metodologija)
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 in Zbirka 
podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2004

enota 1999 2000 2001 2002 2003 2004

presežena E. coli % 1,5 1,2 0,9 1,1 1,1 1,1

preseženi enterokoki % 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3 2,2

presežena kombinacija E.coli in entrokokov % 0,5 0,2 0,4 0,1 0,3 1,8

preseženi pesticidi % 2,0 4,8 3,6 3,2 7,0 6,3

preseženi nitrati % 0,7 0,6 0,4 0,7 1,4 0,2
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Preglednica 21-2: Delež prebivalcev, vezanih na sisteme za oskrbo s pitno vodo, pri katerih je bilo 5 % ali več neustreznih vzorcev pitne 
vode (leta 2004 spremenjena metodologija)
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 in Zbirka 
podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in o skladnosti pitne vode 2004

Preglednica 21-3: Število prebivalcev, vezanih na sisteme, ki oskrbujejo s pitno vodo 5.000 ljudi ali več, in od tega število prebivalcev, 
vezanih na sisteme, v katerih se je izvajala dezinfekcija pitne vode 
Vir: Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003

enota 1999 2000 2001 2002 2003

skupaj število (v 1000) 1.398 1.456 1.453 1.506 1.482

z dezinfekcijo pitne vode število (v 1000) 854 852 848 894 900

brez dezinfekcije pitne vode število (v 1000) 545 604 604 611 581

Podatki o zdravstveni ustreznosti pitne vode oz. skladnosti pitne vode  
so zbrani in urejeni po sistemih oz. oskrbovalnih območjih, ki oskrbu-
jejo s pitno vodo več kakor 5.000 prebivalcev, za območje Slovenije.

Vir podatkov so podatkovne zbirke o sistemih za oskrbo s pitno vodo 
1999, 2000, 2001, 2002 in 2003, ki so se na Inštitutu za varovanje 
zdravja Republike Slovenije vsako leto, glede na zahteve dopolnjevale 
in spreminjale, skladno s poslanimi podatki območnih zavodov za 
zdravstveno varstvo in glede na zahteve za poročanje. Podatke so 
sporočali upravljavci javnih sistemov območnim zavodom za zdrav-
stveno varstvo, s katerimi imajo sklenjeno pogodbo, zavodi pa Inštitutu 
za varovanje zdravja Republike Slovenije, ki vsako leto pripravi poročilo 
o pitni vodi in ga pošlje ministru, pristojnemu za zdravje. Drugače je 
bilo v letu 2004. Zbirka podatkov o sistemih za oskrbo s pitno vodo in 
o skladnosti pitne vode za leto 2004 je dostopna na spletni strani, kjer 
se je izvedla tudi obdelava podatkov.

Viri med drugim vsebujejo podatke o upravljavcu, sistemu za oskrbo 
s pitno vodo oz. oskrbovalnem območju (tip vode, velikost sistema, 
število prebivalcev, ki jih oskrbuje), rezultate preskušanja vzorcev 
pitne vode skladno z zahtevami Pravilnika o zdravstveni ustreznosti 
pitne vode (Ur. l. RS, št. 46/97, 52/97, 54/98 in 7/00) oz. v letu 
2004 v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04 
in 26/06). Iz rezultatov rednega in občasnega mikrobiološkega ter fi-
zikalnega in kemijskega preskušanja in terenskih meritev ob odvzemu 
vzorca se ugotavljata skladnost in zdravstvena ustreznost pitne vode. 
Izvajajo se tudi ukrepi za odpravo pomanjkljivosti ter za izboljšanje 
oskrbe s pitno vodo in njene kakovosti.

Direktiva Sveta 98/83/ES, z dne 3. novembra 1998 o kakovosti 
vode, namenjene za oskrbo ljudi.

mikrobiološko neustrezna (E.coli) fizikalno-kemijsko neustrezna toksično neustrezna drugače neustrezna skupaj

enota število % število % število % število % število

1999 209.919 15,0 451.985 32,3 58.740 4,2 50.865 3,6 1.398.137

2000 204.260 14,0 591.418 40,6 176.677 12,1 37.040 2,5 1.455.981

2001 84.798 5,8 358.963 24,7 150.695 10,4 10.310 0,7 1.452.773

2002 168.277 11,2 430.957 28,6 123.654 8,2 19.040 1,3 1.505.618

2003 184.503 12,5 443.710 29,9 380.213 25,7 29.052 2,0 1.481.524

2004 215.296 15,4 420.512 30,0 203.659 14,5 10.500 0,7 1.402.502
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22. KAKOVOST CELINSKIH
 KOPALNIH VODA

Do julija leta 2003 je potekalo občasno ali redno spremljanje 
in nadzor kakovosti kopalnih voda na celinskih vodah na okoli 
103 odvzemnih mestih. Od leta 2004 dalje poteka spremljanje 
kakovosti kopalne vode vsakih 14 dni v času kopalne sezone 
na 12 območjih kopalnih voda in na 4 naravnih kopališčih.

Ustreznost kopalne vode se ocenjuje po kriterijih nacionalne 
zakonodaje in po kriterijih kopalne direktive 76/160/EGS. 
Slednja predpisuje manj strožje kriterije za mikrobiološke para-
metre, kopalno vodo pa oceni kot neustrezno, če je bilo v času 
ene kopalne sezone več kot 5 % vzorcev neustreznih, glede na 
predpisane zahteve. 

Zaradi spremenjene metodologije določanja kopalnih voda 
in predpisanih zahtev higienske ustreznosti kopalne vode so 
vrednosti za leti 2004 in 2005 prikazane posebej ter niso ne-
posredno primerljive s predhodnim obdobjem.

CILJ

• Spremljanje kakovosti kopalnih voda ter zagotavlja-
nje oziroma izboljšanje higienske ustreznosti kopal-
nih voda zaradi varovanja zdravja prebivalstva.

Slika 22-1: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja na celinskih kopalnih vodah, v 
letih od 1996 do 2003 (po nacionalnih predpisih)

Slika 22-2: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka 
in fizikalno-kemijska preskušanja na celinskih kopalnih vodah, v 
letih 2004 in 2005 (po nacionalnih predpisih)
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Kopalna voda v naravnih kopališčih je vodno telo površinske 
vode ali njegov del, kjer je dovoljena posebna raba voda za 
dejavnost kopališč in je kopanje organizirano. Kopalna voda 
na območjih kopalnih voda pa je vodno telo površinske vode 
ali njegov del, kjer se na lastno odgovornost kopa večje število 
ljudi in je določeno s predpisi o vodah.
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Slika 22-3: Kakovost celinskih kopalnih voda (po kriterijih kopalne 
direktive)
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V letu 2003 je bilo na celinskih vodah za mikrobiološka 
preskušanja odvzetih zadostno število vzorcev le v 10 ko-
pališčih: na Bohinjskem in Blejskem jezeru ter v Šobčevem 
bajerju. Od skupno 40 odvzetih vzorcev za mikrobiološka 
preskušanja, ni ustrezal zahtevam pravilnika en vzorec, vseh 
33 vzorcev, odvzetih za fizikalno-kemijska preskušanja pa je 
ustrezalo predpisanim zahtevam. Voda na teh kopališčih je 
bila primerna za kopanje. Večina teh kopališč je imela uprav-
ljavca ali pogodbo o nadzoru kakovosti kopalne vode. 
Leta 2005 je bilo po kriterijih kopalne direktive na celinskih 
vodah 50 % izmed 18 kopalnih voda neustreznih, leta 2004 
pa le 38,9 %. Kakovost kopalne vode v letu 2005 se je v 
primerjavi z letom 2004 poslabšala na reki Kolpi. Vzrok za 
neustreznost teh kopalnih voda so bili občasno preseženi 

obvezujoči kriteriji za mikrobiološke parametre, medtem 
ko kriteriji za fizikalno-kemijske parametre niso bili nikoli 
preseženi. Vzroki za mikrobiološka onesnaženja so lahko: 
izlivi iz komunalnih čistilnih naprav, drugi izpusti fekalnega, 
meteornega ali mešanega tipa, spiranje iz brežin ob ne-
vihtah in nalivih (te so bile v letu 2005 v avgustu zelo po-
goste, v tem času je bilo določenih tudi največ neustreznih 
vzorcev) in tudi kopalci. Kakovost kopalne vode je ostala 
nespremenjena na Krki, Soči in Idrijci, izboljšala pa se je na 
Bohinjskem jezeru. 
Rezultati kakovosti celinskih kopalnih voda so v Sloveniji 
primerljivi z razmerami v novih članicah Evropske skupnosti, 
ne dosegamo pa še razmer starih članic, kjer direktiva o 
kopalnih vodah velja že dalj časa.
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PODATKI IN VIRI:

Preglednica 22-1: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja na celinskih kopalnih vodah, v 
letih od 1996 do 2003  (po nacionalnih predpisih)
Vir: Zbirka podatkov o kopališčih ob naravnih vodah 1996–2003, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, 2005 

enota 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

odvzeti vzorci za mikrobiološke priskave število 166 151 166 148 208 184 233 181

mikrobiološko ustrezni vzorci število 82 77 94 100 145 112 140 123

mikrobiološko ustrezni vzorci % 49 51 57 68 70 61 60 68

odvzeti vzorci za fizikalno kemijske priskave število 132 132 78 108 172 140 194 169

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci število 83 105 22 83 114 94 136 111

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci % 63 80 28 77 66 67 70 66

Slika 22-4: Kopalne vode na Dolenjskem in Notranjskem
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska 
uprava Republike Slovenije

Slika 22-5:  Kopalne vode na Goriškem in Gorenjskem
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje; podlaga: Ministrstvo za 
okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, Geodetska 
uprava Republike Slovenije
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Preglednica 22-3: Kakovost celinskih kopalnih voda (po kriterijih 
kopalne direktive)
Vir: Agencija Republike Slovenije za okolje, http://www.arso.gov.si/

Preglednica 22-2: Delež ustreznih vzorcev, odvzetih za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja na celinskih kopalnih vodah, v 
letih 2004 in 2005 (po nacionalnih predpisih)
Vir: Zbirka podatkov o kakovosti kopalne vode na območjih kopalnih voda v letih 2004–2005, Agencija Republike Slovenije za okolje, in na naravnih 
kopališčih v letih 2004-2005, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

2004 2005

enota naravna kopališča območja kopalnih voda naravna kopališča območja kopalnih voda 

odvzeti vzorci število 24 115 24 199

mikrobiološko ustrezni vzorci število 22 94 23 142

mikrobiološko ustrezni vzorci % 92 82 96 71

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci število 24 115 24 199

fizikalno-kemijsko ustrezni vzorci % 100 100 100 100

2004 2005

enota število % število %

ustrezna kopalna voda 10 55,6 9 50

neustrezna kopalna voda 7 38,9 9 50

nezadovoljivo vzorčenje 1 5,5 0 0

Zbirke podatkov o kopalnih vodah na površinskih vodah je do leta 
2003 vodil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ). Po 
novi zakonodaji iz leta 2003 upravlja IVZ zbirko podatkov o naravnih 
kopališčih, zbirko podatkov o območjih kopalnih voda pa ministrstvo, 
pristojno za okolje. Vir za kazalec za leto 2003 vsebuje podatke o 
kraju, kjer je kopalna voda, imenu vode in imenu kopališča, tipu ko-
palne vode, nadzoru, pogostnosti vzorčenja, številu odvzetih vzorcev 
za mikrobiološka in fizikalno-kemijska preskušanja ter številu higiensko 
neustreznih vzorcev in vzroku neustreznosti, v skladu s Pravilnikom o 
higienskih zahtevah za kopalne vode (Ur. l. SRS, št. 9/88). Iz rezulta-
tov preskušanj se oceni higienska ustreznost kopalne vode in določijo 
ukrepi za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje kakovosti kopalne 
vode, zaradi varovanja zdravja ljudi. 

Pri podatkih iz preglednice 22-1 so, tako kot v letnem poročilu IVZ za 
leto 2003, upoštevani rezultati kakovosti na takrat evidentiranih kopal-
nih vodah in parametri iz do tedaj veljavne zakonodaje.

Avgusta 2003 so začeli veljati novi podzakonski predpisi, ki določajo 
naravna kopališča in območja kopalnih voda ter nadzor nad njimi: Pra-

vilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode (Ur. 
l. RS, št. 73/03), Uredba o območjih kopalnih voda ter o monitoringu 
kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 70/03 in 72/04) in Pravilnik o 
podrobnejših kriterijih za ugotavljanje območij kopalnih voda (Ur. l. RS, 
št. 79/03). Novi predpisi so usklajeni s kopalno direktivo iz leta 1975 
(Council Directive 76/160/EGS) in Zakonom o vodah (Ur. l. RS, št. 
67/02, 110/02, 2/04, 41/04). 

Pri podatkih iz preglednice 22-2 so upoštevani rezultati kakovosti ko-
palnih vodah, podani v poročilih Kakovost kopalnih voda na naravnih 
kopališčih in na območjih kopalnih voda v Sloveniji za leti 2004 in 2005. 
Poročili sta pripravili Agencija Republike Slovenije za okolje in Inštitut 
za varovanje zdravja. V preglednici 22-3 so podatki zbrani iz poročil 
Evropske komisije za leti 2004 in 2005. Ustreznost kopalnih voda je 
določena na osnovi senzoričnih ocen treh fizikalno-kemijskih parame-
trov (detergenti, mineralna olja, fenoli) in laboratorijskih preskusov dveh 
mikrobioloških parametrov (skupne koliformne bakterije in koliformne 
bakterije fekalnega izvora). Pri vrednotenju vzorcev in kopalne vode so 
upoštevane zahteve nacionalne zakonodaje in kopalne direktive.
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