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Povpraševanje - operativni program varovanja vodnih virov 

 

V Sekretariat SOS smo 28.10. prejeli prošnjo občine članica za pomoč. V občini je bila podana 

zahteva za pripravo operativnega programa varovanja vodnih virov. Ker ob tem ni bilo 

podanih konkretnejših usmeritev, kaj naj bi ta program obsegal jih zanimajo izkušnje z 

morebitnim podobnim dokumentov v ostalih občinah, pravne podlage in usmeritve, če 

obstajajo, kako se naj tega lotijo. 

 

SOS je občinam članicam 28. 10.2020 poslal povpraševanje in sicer: 

Zanima nas ali ima katera od občin sprejet Operativni program varovanja vodnih virov?  

Če da, nas zanima vsebina programa ter način priprave in sprejema.  

Odgovorili sta dve občini, odgovori so v nadaljevanju. 

 

KRŠKO 

Občina Krško nima sprejetega Operativnega programa varovanja vodnih virov. Skladno z 

določili Zakona o vodah je država pristojna za pripravo in izdajo Uredb o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnika/ov, ter kot podlago navedli tudi UREDBO o oskrbi s 

pitno vodo, v kateri opozarjajo na 1. člen, ki govori o namenu, 13. člen, ki opredeljuje 

operativni program oskrbe s pitno vodo, ki vsebuje tudi prikaz zajetij za pitno vodo in 

rezervnih zajetij za pitno vodo, analizo stanja zajetij za pitno vodo. Opozarjajo še na 25. 

člen, ki govori o programu oskrbe s pitno vodo. 

MARIBOR 

V Mestni občini Maribor je izvajalec javne gospodarske službe za oskrbo s pitno vodo JP 

Mariborski Vodovod.  

Niti MOM, niti JP Mariborski vodovod trenutno nimata sprejetega nobenega Operativnega 

programa varovanja vodnih virov. Ima pa JP sprejete naslednje dokumente: Program oskrbe 

s pitno vodo, HACCP sistem notranjega nadzora vodooskrbe in Ukrepe za ravnanje v izrednih 

razmerah. 
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Direktnih predpisov s tega področja pravzaprav ni. Zato menimo, da bi morala najprej 

država sestaviti okvirje (tudi na podlagi morebitnih izkušenj na EU območju), kaj bi tak 

dokument moral vsebovati in kdo ter na kakšen način bi ga moral sprejeti .  

Od upravljavca vodovodnega sistema pitne vode in občine pa je na koncu odvisno kakšen 

dokument želi imeti, da zavaruje svoje vodne vire. 

 

Za vsak vodni vir so seveda specifike, ki bi jih v takšnem dokumentu morali upoštevati in 

sicer:  

• kakšen je voden vir (lastnosti vodnega vira, vrsta vodonosnika), 

• ali so vodni viri zavarovani (določena vodovarstvena območja) z uredba ali so 

lokalni odloki, 

• kdo je upravljavec,  

• če ima vzpostavljen že notranji nadzor (Haccap),  

• ali vodni viri zagotavljajo oskrbo s pitno vodo več občinam (dogovori glede 

programa med občinami), vključevanje deležnikov, ki so kakorkoli povezani s 

oskrbo s pitno vodo, 

• vzpostavitev nadzora nad izgubami vode v omrežju,  

• program mora vsebovati tudi izvajanje imisijskega monitoringa tal, podzemne in 

površinske vode, zaradi zagotavljanja zadostne baze podatkov in s tem možnosti 

sprejetja sanacijskih ukrepov (to je zelo pomembno) in še druga specifična določila …. 

Trenutno v MOM pripravljamo Občinski program varstva okolja za obdobje 2021-2030 v 

okviru katerega si bomo zadali cilj, da izdelamo Strategijo trajnostnega varovanja vodnih 

virov. Zdi se nam pomembno, da ima mesto sprejet takšen dokument, predvsem zaradi 

pritiskov na vodne vire (posegi, črpanje podzemne vode za industrijske namene in drugo).  
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