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1 .Vodna bilanca in vodne izgube – IWA metodologija   
 
1.1.Vodna bilanca  - splošno 
 
Letna količina izgubljene vode je pomemben pokazatelj učinkovitosti procesa distribuiranja 
pitne vode v omrežju tako v posameznem letu, kot tudi v spremljanju trendov nekaj 
zaporednih let.  
	
Pri sprejemanju odločitev na osnovi izmerjenih podatkov in na osnovi znanih predpostavk, 
ki so na razpolago pri upravljavcu vodovodnega sistema, ima uporaba standarda »IWA 
vodna bilanca« (Slika 1) v praksi pri upravljavcih omejeno uporabno vrednost. Vodna 
bilanca običajno zajema 12-mesečno obdobje preteklega leta - torej predstavlja zgodovinske 
podatke. 
 
Vzpostavljena IWA vodna bilanca ne vzpostavlja sistema »zgodnjega opozarjanja« nastanka 
novih puščanj in uhajanj vode iz omrežja. Zato delovne skupine na področju upravljanja z 
vodnimi izgubami (npr. DVGW, SVGW, tudi IWA, ipd.) vzpodbujajo uporabo drugih tehničnih 
kazalnikov učinkovitosti upravljanja vodovodnih sistemov.  
 
Pri izdelavi vodne bilance je na prvi pogled dokaj enostavna dodelitev vrednosti posameznim 
sklopom vodne bilance, ki nam poda sliko o »lokalni« značilnosti vodne bilance. Pri tem je 
potrebno vedno upoštevati tudi poznavanje »najboljše prakse,« obstoječih kazalnikov 
uspešnosti upravljavca vodovodnega sistema in lokalnih (krajevnih) značilnosti obratovanja.  
 
 

 
 

  Slika  1:  Sklopi IWA mednarodni standard  vodne bilance in terminologija 
 
Visoke vodne izgube, njihovo povečevanje in predvsem slabo upravljanje z njimi, so 
pokazatelj neučinkovitega načrtovanja obnov in gradenj ter nizkih operativnih stroškov 
vzdrževanja.  



 

 

1.2.Spremljanje učinkovitosti obratovanja distribucijskega omrežja 
 
Dejanske vodne izgube kot kazalnik učinkovitosti upravljanja z vodovodnim omrežjem, 
izraženo v odstotkih izgubljene vode iz vodovodnega sistema, ne upoštevajo nekaterih 
ključnih lokalnih dejavnikov. Eden od njih je vsekakor sprememba količin porabljene vode. 
Velikost dejanskih vodnih izgub se v primeru, ko pride do splošnega povečanja porabe pitne 
vode, zmanjša in obratno. 

Pri upravljanju z vodnimi izgubami moramo upoštevati priporočila strokovnjakov in izkušnje 
dobre prakse. V kolikor obstajajo možnosti za vzpostavitev posameznih merilnih območij 
(DMA – District Metering Area), se postavi kazalnike stanja izgub vode za posamezno 
merilno območje.  
 
Nadzorovanje količin distribuirane vode (s tem povezanimi količinami neobračunane 
(izgubljene) vode) je ena od najpomembnejših skrbi vsakega upravljavca vodovodnega 
sistema.  
 
Pomembno je izbrati primerne kazalnike za oceno realnega stanja delovanja vodovodnega 
sistema, ki so primerljivi s kazalniki primerljivih vodovodnih sistemov.  
 

1.3. Velikost DMA-ja 
 
Velikost DMA-ja je izražena in omejena s številom priključkov. Velikost tipičnega DMA-ja v 
urbanem območju se giblje med 500 in 3000 priključki. Nekatera merilna območja DMA so 
zasnovana okoli opuščenih merilnih območij (npr. pripojena vodooskrbna območja, naselja) 
in so lahko manjša od 500 priključkov, druga, ki so podrejena oskrbi s pitno vodo iz 
vodohranov ali so na podeželju, pa so lahko tudi večja od 3000 priključkov. 
 
V praksi območja DMA razvrstimo v tri kategorije: 
– mala:      < 1000 priključkov,  
– srednja:    1000  – 3000 priključkov, 
– velika:       3000  – 5000 priključkov. 

 
Odvisno od značilnosti distribucijskega omrežja lahko DMA obravnavamo kot: 
– da se oskrbuje z vodo prek enega ali več merilnikov, 
– diskretno območje (tj. brez pretoka v sosednje DMA-je), 
– pretočno območje, ki dobavlja vodo v sosednji DMA. 

 
Velikosti DMA-jev so torej različne in so odvisne od številnih lokalnih dejavnikov in značilnosti 
distribucijskega omrežja, kot so: 
– ekonomska stopnja vodnih izgub;  
– geografski/demografski dejavniki (npr. geografske lastnosti, urbana ali podeželska, 

industrijska območja, število uporabnikov);  
– geodetska razlika v višinah (višinska geodetska mreža), 
– predhodni postopki nadzorovanja dobave vode (npr. opuščena merilna območja); 
– prednost posameznih upravljavcev pri storitvah raziskave in iskanja lokacije puščanja 

(enostavnost najdbe); 
– hidravlične razmere (npr. omejitve zapiranja ventilov v izbranem omrežju in 

ohranjanje zahtevane ravni standarda storitev); 
– vidiki zagotavljanja varne oskrbe s pitno vodo. 

 
 
 



 

 

1.4. Kazalniki stanja izgub vode 
 
V nadaljevanju so predstavljeni nekateri kazalniki stanja, ki jih priporočajo strokovnjaki za 
izboljšanje učinkovitosti obratovanja vodovodnih sistemov (IWA, DVGW, ...) in se 
neposredno nanašajo na izgube vode: 
 
 

1. Op23 – Vodne izgube na priključek [m3/priključek/leto]  
Celotne (navidezne in dejanske) izgube, izražene kot letne izgube na 
priključek. Ta kazalnik stanja je primeren za urbano infrastrukturo. 
 

 

2. Op24 – Vodne izgube na enoto vodovodnega omrežja [m3/kilometer/dan]  
Celotne (navidezne in dejanske) izgube, izražene kot letne izgube na 
enoto dolžine omrežja. Ta kazalnik stanja je primeren za vodovodne 
sisteme z nizko gostoto priključkov.  
 

 

3. Op25 – Navidezne izgube [%]  
Odstotek dovedene vode v sistem, ki ustreza navideznim izgubam. Ta 
kazalnik stanja je primeren za urbano infrastrukturo. 
 

 

4. Op26 – Navidezne izgube glede na dovedeno vodo v sistem [%]  
Odstotek dovedene vode v sistem vključno z odvedeno vodo, ki se 
ujema z navideznimi izgubami. Ta kazalnik stanja je primeren za 
vodovodne sisteme z nizko gostoto priključkov.  
 

5. Op27 – Dejanske izgube na priključek [ liter/priključek/dan]  
Dejanske izgube, izražene v obliki dnevnega volumna izgubljene vode 
na priključek. Ta indikator je primeren za urbane vodovodne sisteme. 
 

 

6. Op28 – Dejanske vodne izgube na enoto dolžine omrežja [l/kilometer/dan] 
Dejanske izgube, izražene v obliki povprečnega dnevnega volumna na 
enoto dolžine vodovodnega omrežja. Ta indikator je primeren za 
vodovodne sisteme z majhno gostoto priključkov.  
 

 

7. Op29 – ILI - Infrastrukturni indeks izgub   [-]  
Razmerje med dejanskimi izgubami vode in oceno minimalnih 
dejanskih izgub, ki se jih lahko tehnično doseže glede na tlak v 
omrežju, pri čemer se upošteva dolžina distribucijskega omrežja, 
dolžino priključkov in gostoto le-teh.  

 

( ) PLNLNUARL pcmdi ⋅⋅+⋅+⋅=≡ 258,018  

  
kjer so:  

− Lm – dolžina vodovodnega omrežja [km],  
− Nc – število priključkov (mora biti večje od 5000),  
− Lp – povprečna dolžina priključka,  
− P – povprečni tlak v cevovodu (mora biti večji od 2,5 bara) 

 
 



 

 

2. Določanje  neizogibnih vodnih izgub  - metodologija DVGW W392 

V medsebojni povezavi statičnih podatkov iz GIS (dolžina vodovodnega omrežja, število 
vodovodnih priključkov, število uporabnikov, povprečni obratovalni tlak) so iz nabora 
priporočenih kazalnikov izbrani tisti, ki v začetni fazi v medsebojni kombinaciji omogočajo 
oceno pomembnosti vodnih izgub v obravnavanem vodooskrbnem območju VOO Radovna 
Gorje. 

Za VOO Radovna Gorje se lahko, na osnovi pridobljenih podatkov, določi referenčna 
minimalna količina dobavljene vode v nočnem času (Qmin), ki predstavlja osnovo za 
izvajanje nadaljnjih analiz.  
 
Pri ugotavljanju izhodiščnega stanja dopustnih vodnih izgub in pri obdelavi podatkov 
vodooskrbnega območja VOO Radovna Gorje, se upošteva nabor različnih podatkov GIS-a,  
obračun dobavljene vode uporabnikom, meritev pretokov in tlakov v merilnem območju, po 
potrebi tudi števila prebivalcev iz baze CRP, kot sledi: 
 

− dolžina omrežja - [km] 
− število priključkov - [Nc] 
− število prebivalcev - [Np] 
− srednja dnevna poraba (preračunano iz podatkov obračuna) – [l/s] 
− nočna poraba (izkustvena - izračunano po priporočilih DVGW W392) – [l/s] 
− povprečni obratovalni tlaki [bar oz. m] 
− izmerjeni nočni pretoki    [l/s], 
− itd. 

 
2.1.Izbor kazalnikov stanja za spremljanje učinkovitosti procesa distribucije vode 
 
Na osnovi podatkov se po priporočljivih metodologijah (IWA, DVGW) izračunajo vrednosti 
posameznih kazalnikov, ki jih obravnavamo pri nadaljnjem usmerjanju, ugotavljanju in 
iskanju ter odpravi vodnih izgub v izbranem merilnem območju oziroma izbrani skupini 
merilnih območij: 

− Op23 -   Vodne izgube na priključek   [m3/priključek/leto oz. l/priključek/dan] 
− Op24 -   Vodne izgube na enoto omrežja izražene v  [m3/kilometer/dan  oz. 

m3/km/h],   
− Op29 –  ILI - Infrastrukturni indeks izgub [-] 
− Qmin_cilj, ki predstavlja v primerjavi z izmerjenimi dejanskimi vrednostmi pretoka 

potencial odkrivanja izgubljene vode za posamezno merilno območje  – [l/s]  
 
Kazalnike stanja (Op25, Op26, Op27 in Op28) ne vključujemo v analizo stanja, ker so 
primerni za omrežja z majhno gostoto priključkov oziroma za urbane vodovodne sisteme.  
 
2.2.Specifične vodne izgube  - DVGW W 392 
 
Od vseh priporočljivih kazalnikov je eden od enostavnih kriterijev za prikazovanje vodnih 
izgub, priporočenih od tujih institucij, zasnovan na upoštevanju skupne dolžine vodovodnega 
omrežja in na številu vodovodnih priključkov (HVP). 
 
Po tem kriteriju se ob znanem številu vodovodnih priključkov oziroma ob znani dolžini 
vodovodnega omrežja, določi indeks dejanskih izgub vode, izražen v: 
 
 



 

 

- lit/HVP/dan   [lit/HVP/uro]   za vodovodne priključke - HVP Op23, 
- m3/km/dan    [m3/km/uro]   za vodovodno omrežje oziroma Op24, 

 
z upoštevanjem dopustnih vrednosti iz tehničnih smernic npr. DVGW W 392 (Tabela 1 in 
Tabela 2). 
 
Ugotovimo lahko, da po izvedenih ukrepih, s katerimi znižujemo dejanske vodne izgube 
(Slika 1) pod administrativno dogovorjeno mejo (Tabela 1 – Op23 in Tabela 2 – Op 24), ob 
ustrezni organiziranosti in vodenju procesov vzdrževanja distribucijskega omrežja, lahko 
zagotovimo vzorno stanje in ustrezno obvladovanje vodnih izgub, kot ga poznajo večja 
mesta razvitih držav Evropske unije.		
 
Pri razumevanju Tabel 1 in 2, v katerih so podane opredelitve do posamezne ravni vodnih 
izgub, kot jih sicer tolmačijo v Nemčiji, uporabljamo pa jih lahko tudi pri nas, je potrebno 
podati pojasnilo kaj pomeni raven dejanskih vodnih izgub, kot sledi v nadaljevanju: 
 

– Nizka raven dejanskih vodnih izgub: v skladu z nemško opredelitvijo se nizka 
raven dejanskih vodnih izgub lahko šteje za skoraj neizogibno dejansko izgubo 
(UARL) 

– Srednja raven dejanskih vodnih izgub:  običajno dejanske  vodne izgube ne smejo 
posegati v zgornje  območje, kar v tej kategoriji pomeni, da ne sme biti večje kot je 
dvakratnik neizogibnih dejanskih izgub, 

– Visoka raven dejanskih vodnih  izgub: dejanske vodne izgube na teh ravneh že 
zahtevajo posebno pozornost in dodatna prizadevanja upravljavca in lastnika za 
znižanje vodnih izgub. Potrebno je sprejeti ustrezne ukrepe za zmanjšanje vodnih 
izgub.  

 

2.2.1 Specifične vodne izgube  -  HVP - hišni vodovodni priključki - kazalnik Op23 
 

Kazalnik stanja Op23 (glede na gostoto hišnih vodovodnih priključkov (HVP/km - podeželski 
tip) znaša po priporočilih DVGW W392 od 48 do 96 lit/priključek/dan.   

 

Tabela 1: Kazalnik Op23 – Vodne izgube na hišni vodovodni priključek  

  

Območje	1
(mestno,	velika	

mesta)

Območje	2
(mestno)

Območje	3	
(podeželje)

Gostota	priključkov	
za	kalkulacijo >	40 25	-	40 25

Nizka <	48 <	45 <	48
Srednja 48	-	96 45	-	96 48	-	96
visoka >	96 >	96 >	96

Struktura	omrežjaStopnja	dejanskih	izgub
[l/priključek/dan]



 

 

2.2.2 Specifične vodne izgube - omrežje  - kazalnik Op24  
 

Kazalnik stanja Op24 (glede na strukturo vodovodnega omrežja - podeželski tip) znaša po 
priporočilih DVGW W392 od 0,05 do 0,1 m3/km/h.  

 

Tabela 2:  Kazalnik Op24 – Vodne izgube na enoto vodovodnega omrežja  
 

2.2.3 Infrastrukturni indeks izgub ILI - Op29 
 
Dejanskih vodnih izgub ni mogoče odpraviti v celoti. Najnižja tehnično dosegljiva letna 
količina dejanske izgube za dobro vzdrževane in dobro vodene sisteme predstavlja 
neizogibna letna dejanska izguba (UARL), ki jo predstavlja manjši pravokotnik na Sliki 2.  

Infrastrukturni indeks izgub (ILI) je kazalnik uspešnosti, običajno namenjen benchmarkingu 
stanja vodnih izgub med različnimi gospodarskimi javnimi službami oskrbe s pitno vodo. 
Zaradi dejstva, da ima raba (prodaja) vode odločujoč vpliv na prikaz vodnih izgub v odstotni 
vrednosti vodne bilance, je stroka izbrala dodatne kriterije oziroma kazalnike za ocenjevanje 
obvladovanja vodnih izgub v vodovodih (točka 5.2.2). 

Razlika med UARL (mali okvir) in trenutnimi letnimi dejanskimi izgubami CARL (veliki okvir) 
so lahko dejanske izgube, za katere lahko računamo, da se lahko povrnejo. Razmerje med 
dejanskimi vodnimi izgubami (CARL) in neizogibnimi dejanskimi vodnimi izgubami (UARL) je 
ILI - Infrastrukturni indeks izgub.   
 
Indeks ILI (Infrastrukture Leakage Index) je zasnovan na primerjavi neizbežnih količin vode, 
ki se v sistemu oskrbe s pitno vodo izgubljajo in je njihovo zniževanje povezano z 
nesorazmerno velikimi stroški (UARL), ter tehničnimi izgubami vode (CARL), za katere 
zmanjšanje se izvajajo stalne aktivnosti (Slika 2). 

ILI 
 

= 
UARL 

[/]   CARL 
 
UARL je torej referenčno najmanjša stopnja uhajanja vode, ki se izračuna v korist vsakega 
posameznega vodovodnega sistema. 

CARL vedno teži k povečanju, tem bolj s staranjem distribucijskega omrežja. Povečanje 
CARL se seveda lahko omeji z ustrezno kombinacijo štirih elementov uspešne politike 
upravljanja z vodnimi izgubami (Slika 2).  

Nizka <	0.10 <	0.07 <	0.05
Srednja 0.13	-	0.25 0.07	-	0.15 0.05	-	0.10
visoka >	0.20 >	0.15 >	0.10

Stopnja	dejanskih	izgub
[m3/km/h]

Struktura	omrežja

Območje	1
(mestno,	velika	

mesta)

Območje	2

(mestno)

Območje	3
	

(podeželje)



 

 

 

Slika 2 : Učinkovito upravljanje z vodovodnim omrežje (opremljeno z viri financiranja) 
 

Učinkovito upravljanje pomeni pravočasno ukrepanje (Slika 2) pri: 
 

- nadomestitvah in zamenjavah dotrajanih odsekov omrežja (rehabilitacija),  
- pri upravljanju s tlaki,  
- pri aktivnem nadzoru nad distribucijo vode, neobračunanimi količinami vode in 

vodnimi izgubami s takojšnjo odpravo evidentiranih okvar ter 
- pri zagotavljanju preventivnega vzdrževanje objektov vodovodnega sistema.  

 
Infrastrukturni indeks izgub – »ILI«  upošteva vse ali vsaj večino lokalnih dejavnikov 
(dolžino vodovodnega omrežja, dolžino vodovodnih priključkov, število priključkov, tlak v 
omrežju (izražen v metrih – m), gostoto vodovodnih priključkov, trajnost vodooskrbe 
24/7/365), ki posredno ali neposredno vplivajo na količino izgubljene vode v procesu 
distribucije.   

UARL se izračuna, z upoštevanjem povprečnega delovnega tlaka in pri gostoti priključkov 
(Nc/Lm) z več kot 20 kos/km omrežja z enačbo, kot sledi (najpogosteje uporabljena):   

( ) ( ) PLNLdanlUARL pcm ⋅⋅+⋅+⋅= 258,018/
 

 
kjer je :  
 

Lm  =  skupna dolžina omrežja (km)  
Nc  =  število vodovodnih priključkov  (mora biti večje od 5000) 
Lp  =  skupna dolžina cevi vodovodnih priključkov od glavnega voda do merila pri         
                uporabniku (km)  
P  =  povprečni delovni tlak v omrežju (m)  - mora biti večji od 2,5 bar oz. 25 m 

 

 
Izračun UARL z natančnostjo ± 20% je tudi verjeten obseg stanja napake pri presoji 
dejanske izgube vode na sistemih z nizkim  uhajanjem . 



 

 

 
Nemške smernice (DVGW W392) lahko prevedemo tudi v vrednosti ILI (Tabela 3), ki v 
vsakem primeru težijo k najvišjim standardom kakovosti izvajanja storitev upravljanja 
infrastrukture oskrbe s pitno vodo. 
 

 

 
Tabela 3: Kazalnik Op29 – ILI - Infrastrukturni indeks izgub  - Nemčija DVGW W392 
 
 
V Tabeli 4 je prikazana medsebojna povezava med kazalnikom ILI (Op29) in kazalnikom 
Op23 v povezavi z obratovalnim tlakom. Kazalnik stanja Op23 (HVP - hišni vodovodni 
priključki) znaša, po priporočilih IWA za sisteme z obratovalnim tlakom med 40 in 50 m, tudi 
do 500 lit/HVP/dan (v razvitih državah), medtem ko DVGW priporoča pri najslabše 
vzdrževanih sistemih z visoko ravnijo vodnih izgub na hišnih vodovodnih priključkih le-te na 
pragu v velikosti 100 lit/HVP/dan (in več). 

V odvisnosti od razvrstitve v skupino A, B, C ali D se ustrezno ukrepa v procesih upravljanja 
vodovodnega sistema in vzdrževanja distribucijskega omrežja s pripadajočimi hišnimi 
vodovodnimi priključki (Tabela 4). 

Nizka < 1.38 < 1.17 < 0.97

Srednja 1.38 - 2.76 1.17 - 2.50 1.05 - 2.11

visoka > 2.76 > 2.50 > 1.95

Infrastrukturni	index	izgub

ILI	
[	/	]

Struktura	omrežja

Območje	1
(mestno,	velika	

mesta)

Območje	2

(mestno)

Območje	3
	

(podeželje)



 

 

 
 
Tabela 4: Tehnični kazalniki po kategorijah ILI v povezavi s kazalnikom Op 23 vodne izgube 
na hišnih vodovodnih priključkih s priporočili za nadaljnje ukrepanje (A-D) 
 
 
3.  Ocena vodne bilance  VOO Radovna Gorje  
 
VOO Radovna Gorje je priključeno na VS Radovna na dveh lokacijah in sicer: 
 

- na PČ Grabče in  
- v tunelu Grabce.  

 
Voda iz VOO Radovna Gorje izteka (se odvaja) v naselja sosednje Občine Bled na lokaciji 
Podhom/Zasip in pri objektih Spodnje Gorje 1. 
 

V kolikor bi želeli vzpostaviti in analizirati vodno bilanco VOO Radovna Gorje je potrebno na 
vstopno/izstopnih točkah VOO vgraditi 3 merilnike pretoka (vključno z opremo za prenos 
podatkov v center upravljanja) na lokacijah:  

- Tunel Grabče – DN 250 – dovodna cev v VOO Radovna Gorje  
- Jašek Zasip    – DN 125 – odvodna cev iz naselja Podhom v naselje Zasip v občini 

Bled 
- ELMONT        – DN 250 – med železniškim podvozom in objekti Spodnje Gorje h.št. 1 

in h.št. 3 - odvodna cev iz Občine Gorje v naselja Občine Bled. 
 
 
 
 
 
 

10 m 20 m 30 m 40 m 50 m
A 1 - 2 < 50 < 75 < 100 < 125
B 2 - 4 50-100 75-150 100-200 125-250
C 4 - 8 100-200 150-300 200-400 250-500
D > 8 > 200 > 300 > 400 > 500
A 1 - 4 < 50 < 100 < 150 < 200 < 250
B 4 - 8 50-100 100-200 150-300 200-400 250-500
C 8 - 16 100-200 200-400 300-600 400-800 500-1000
D > 16 > 200 > 400 > 600 > 800 > 1000

A

B

C

D

Tehnični kazalniki  
kategorija ILI

Litrov / HVP - priključek / dan
(ko je sistem pod tlakom - WSP) ob povprečnem tlaku [m]

Zaskrbljujoča in  neučinkovita uporaba in upravljanje sredstev. 
Nujna in prednostna naloga je priprava programov za zmanjševanje  izgub vode.
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Nadaljnji ukrepi za zniževanje vodnih izgub so lahko ekonomsko neupravičeni v kolikor ni prisotno 
pomanjkanje vode.  S podrobno analizo je potrebno prepoznati stroškovno učinkovite izboljšave.

Potencial za zastavljene izboljšave predstavlja upravljanje s tlaki.  Izboljšati organiziranost procesov 
nadzorovanja nad izgubami vode iz sistema, ter hkrati izboljšati proces vzdrževanja omrežja.

Slaba evidenca izgub vode iz sistema, ko so sprejemljive le, če je količina vode na viru izdatna in 
poceni.  Tudi v tem primeru potrebno analizirati raven  vodnih izgub, naravo izbub in okrepiti 
prizadevanja za zmanjšanje izgub vode iz sistema



 

 

Tabela 5  : Zmogljivost omrežja - pretoki na priključnih cevovodih in razpoložljive količine  

 
 
Izračunani pretoki (Tabela 5), služijo v nadaljevanju pri izbiri merilne opreme. Pred izbiro 
merilne opreme se priporoča izvedbo lokalnih meritev z mobilno opremo, z namenom 
pridobiti celovit vpogled v distribucijo vode na izbrani lokaciji merilnega mesta in celotnega 
VOO Radovna Gorje. 

V letu 2014 se je uporabnikom dobavilo 143.626 m3, kar predstavlja povprečno dnevno 
dobavo okoli 393 m3, oziroma povprečno dobavo vode v višini cca. 4,6 lit/sek. 

Omrežje VOO Radovna Gorje je na svojih štirih prevezavah, ob predpostavljeni hitrosti vode 
1m/sek (kar je priporočljivo hitrost vode v vodovodnem omrežju), sposobno: 

- prevzeti preko priključnih cevovodov (DN250 in DN200 na območju Gabč), ki so 
vezani na transportni magistralni vod AC DN500, skoraj Q = 80 lit/sek. 

- predati na koncu distribucijskega omrežja, ki meji s sosednjo občino Bled (cevi 
DN200 in d125), cca. Q = 57 lit/sek vode.  
 

Kot je razvidno iz karakterističnih pretokov (razlika med dotokom in iztokom vode v/iz VOO 
Radovna Gorje - Qmax (Slika 3), ostaja za oskrbo s pitno vodo na obravnavanem območju na 
razpolago do 23,6 lit/sek oziroma 743.304 m3 pitne vode na leto, ob predpostavljeni hitrosti 
vode v vseh priključnih cevovodih 1m/sek.  

Ob porabi, ki je znašala v letu 2014 (podatki izvajalca GJS) 143.626 m3/leto pitne vode, 
(Qporaba = 4,6 lit/sek), ostaja na razpolago količina vode v višini skoraj 600.000 m3/leto. 
Količina vode v višini 600.000 m3/leto je torej potencial za razširitev storitev (dodatna prodaja 
vode) v Občini Gorje.  

0,1 0,5 1

Magistralni vod Tranzit Da AC DN 500 19,64 98,21 196,43

PČ Grabče Dovod Da LŽ DN 200 3,14 15,71 31,43

Tunel Grabče Dovod Ne AC DN 250 4,91 24,55 49,11

ELMONT Sp. Gorje Odvod Ne AC DN 250 4,91 24,55 49,11

Podhom/Zasip Odvod Ne PVC d 125 0,79 3,93 7,86

Pretok vode v VOO Radovna Gorje (teoretično) [lit/sek] 2,35 11,78 23,57
Količina vode v VOO Radovna Gorje (teoretično) [m3/leto] 74.110 371.494 743.304

Nazivni 
premerMaterialMeritevFunkcija

Lokacija 

objekt/cevovod

Hitrost vode v cevi 
[m/sek]

Pretok vode v cevi 
[lit/sek]

Vtok v VOO Radovna Gorje

Iztok iz VOO Radovna Gorje v Občino Bled



 

 

 

Slika 3: Karakteristični pretoki v VOO Radovna Gorje  

 

Ker na vstopno/izstopnih točkah VOO Radovna ni vzpostavljenih meritev pretoka, 
lahko predstavlja količina 600.000 m3 tudi količino neobračunane vode oziroma vodne 
izgube. 

 

4. Analiza obstoječega stanja distribucijskega omrežja 
 
Analiza obstoječega stanja je izvedena z razpoložljivimi podatkov vodovodnega sistema 
Radovna – vodooskrbni sistem Radovna v Občini Gorje. 
 
Na Točki 2.2 se nahaja opis VOO Radovna v Občini Gorje, kot sestavni del VS Radovna. S 
tehnološko shemo in opisom tehnologije zajema vode na vodnem viru, pripravo vode, ter  
črpanja in prečrpavanja ter distribucije v omrežju ne razpolagamo.   
Upoštevani so bili podatki o javni infrastrukturi (objekti in omrežje) ter podatki o uporabnikih 
na VVO Radovna v Občini Gorje (Tabela 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela 6: Vhodni podatki za določitev neizogibnih vodnih izgub  
 
 Vodovodni sistem 

Radovna 
VOO Radovna Gorje  
Občina Gorje – 2014 

   
Objekti in oprema javnega vodovoda 
Črpališča 9 4 (Grabče, Grabče za Laze,  

Laze,  Dolgo Brdo ) 
Raztežilniki 3 2 (Zgornje Gorje, Fortuna-

Gabrca) 
Vodohrani 12 5   (Dolgo Brdo,  Spodnje Laze, 

Zgornje Laze, Spodnje Gorje, 
Fortuna-Gabrca) 

Dolžina omrežja 169.900 m 54.803 m                      
(1.12.2013) 

Dolžina omrežja (DN>80)  25.924 m 
Dolžina magistralnega 
omrežja 

9.000 m 4.300 m                        
(1.12.2013) 

Material vodovodnih cevi AC, PVC, PE, LŽ AC, PVC, PE, LŽ, NL 
Število hidrantov 436 50 
Število priključkov  cca 3450 924 (921+3)                         

(2014) 
   
Uporabniki in poraba vode 
Število oskrbovanih 
prebivalcev 

cca 11.100 (14.000) 2.866 

Povprečna dobava vode na 
leto 

Ni podatka Ni podatka 

Povprečna poraba vode na 
leto [m3] 

1.146.203 143.626         
(fakturirana v letu 2014) 

Vodna povračila [EUR] 52.600 EUR Ni podatka 
Vodna povračila [m3]  
[pri ceni VP 0,0638 EUR/m3] 

824.451,4 
 

Ni podatka 

 

 
  



 

 

5. Določitev neizogibnih vodnih izgub  
 

Določitev neizogibnih vodnih izgub je izdelana po priporočenih kazalnikih iz Poglavja 3.  

Na osnovi podatkov izračunamo vrednosti posameznih kazalnikov, ki bodo predstavljali 
izhodišče pri nadaljnjem usmerjanju, ugotavljanju, iskanju ter odpravi vodnih izgub v 
obravnavanih merilnih območjih oziroma izbrani skupini merilnih območij: 

− Op23 -   Vodne izgube na priključek   [m3/priključek/leto oz. l/priključek/dan] 
− Op24 - Vodne izgube na enoto omrežja izražene v   [m3/kilometer/dan  oz. 

m3/km/h],   
− Op29 – ILI - Infrastrukturni indeks izgub [-] 

 
5.1.  Op23 -   Vodne izgube na priključek      [m3/priključek/leto oz. l/priključek/dan]   
 

 

 

 
5.2.  Op24 - Vodne izgube na enoto omrežja   [m3/kilometer/dan  oz. m3/km/h],   
 

 

 

 
 
5.3.  Op29 – ILI - Infrastrukturni indeks izgub [  -]  
 
Infrastrukturni indeks ILI nismo določevali, glede manjka podatkov vodni bilanci in podrobni 
razdelitvi vodne bilance na posamezne sklope. Na osnovi znane metodologije za določitev 
ILI, katera prepisuje določitev UARL, le-tega lahko izračunamo.  
 
S pomočjo enačb za izračun UARL (neizogibne vodne izgube) in podatkov, ki so na 
razpolago (GIS, obratovalni tlaki), ugotovimo, da znaša: 
 

- UARL  =   96.390  l/dan 
- UARL  =   35.182  m3/leto 
- UARL  =    1,12   l/sek 

 

	 min
[m3/leto]

max
[m3/leto]

Nizka 16.188

Srednja 16.188 32.377

visoka 32.377

Stopnja	dejanskih	izgub
[m3/leto]

Izračun
Območje	3	

vzorec	omrežje	Občina	Gorje

min
[lit/sek]

max
[lit/sek]

Nizka 0,51
Srednja 0,51 1,03
visoka 1,03

Območje	3	
vzorec	omrežje	Občina	GorjeStopnja	dejanskih	izgub

[l/sek]

min
[m3/leto]

max
[m3/leto]

Nizka 11.355

Srednja 11.355 22.709

visoka 22.709

Območje	3	
vzorec	omrežje	Občina	Gorje

Stopnja	dejanskih	izgub
[m3/leto]

Izračun
min

[lit/sek]
max

[lit/sek]

Nizka 0,36
Srednja 0,36 0,72
visoka 0,72

Območje	3	
vzorec	omrežje	Občina	GorjeStopnja	dejanskih	izgub

[l/sek]



 

 

Kazalnika ILI - Infrastrukturni indeks izgub Op29, nismo določevali. Zaradi pomanjkanja 
podatkov kakršnakoli predstava o potencialu znižanja in kakovosti upravljanja z 
distribucijskem omrežju ne bi prikazala realnega stanja. 

 
5.4.  Zbirni pregled neizogibnih vodnih izgub, porabe in zmogljivosti omrežja  
 
V Tabeli 7 so zbrane posamezne izračunane vrednosti ključnih pretočnih veličin: 

- neizogibne vodne izgube Op23, Op24, UARL  
- poraba vode pri končnih uporabnikih, 
- zmogljivost cevovodnega omrežja na priključnih mestih VOO/VS. 

 
Tabela 7: Karakteristični pretoki v VOO Radovna Gorje [ m3/leto; lit/sek] 
 
Neizogibne vodne izgube  Op23, Op24, UARL -  po IWA in DVGW 
metodologiji  
Op23 
Vodne izgube na priključek  
                                     [m3/HVP/leto] 

min  
 

16.188 

max.  
 

32.377 
Op23 
Vodne izgube na priključek  
                                                
[lit/sek] 

min  
 

0,51 

max.  
 

1,03 

   
Op24 
Vodne izgube na  omrežja 
                                        [m3/km/leto] 

min  
 

11.355 

max.  
 

22.709 
Op24 
Vodne izgube na  omrežja 
                                                
[lit/sek] 

min  
 

0,36 

max.  
 

0,72 

   
UARL 
Referenčno najmanjša stopnja 
uhajanja vode iz omrežja  
                                                
[lit/sek] 

  
1,12 

   

Poraba vode - uporabniki   
Število oskrbovanih prebivalcev 2.866  
Povprečna dobava vode  
                                              
[m3/leto]  

Ni podatka Ni podatka  
 

Povprečna poraba vode na leto  
                                              
[m3/leto] 

143.626 
   

(fakturirana v letu 2014) 

Povprečna dobava               
[m3/dan] 

393  

Povprečni pretok                     
[lit/sek] 

4,6 Povprečni pretok  

   
 
 Zmogljivost cevovodnega omrežja 



 

 

 Hitrost v   [m/sek] 
DN Cevi 0,1 0,5 1 
DN 500 – magistralni               
[lit/sek] 

19,64 98,21 196,43 

 
DN 250 – dotok                       
[lit/sek] 

4,91 24,55 49,11 

DN 200 – dotok                        
[lit/sek] 

3,14 15,71 31,43 

 
DN 250 – odtok                       
[lit/sek] 

4,91 24,55 49,11 

d 125    -  odtok                       
[lit/sek] 

0,79 3,93 7,86 

 

 
5.5.  Povprečne vrednosti neizogibnih vodnih izgub  
 
S Tabelo 8 predstavimo povprečno vrednost neizogibnih letnih dejanskih izgub upoštevajoč 
merila, ki so jih postavili strokovnjaki nemške inštitucije DVGW. 
 
Vrednosti, ki v praksi verjetno nikoli ne bodo dosežene (Qmin_cilj – točka 6.1), v vsakem 
primeru predstavljajo ciljno vrednost, do katere se je vredno postopoma približevati. 
 
Tabela 8: Kazalniki stanja – povprečne vrednosti neizogibnih vodnih izgub 
 

 
 
 
5.6.  Vodna bilanca VOO Radovna Gorje  
 
Izvajalec GJS za potrebe spremljanja količin razporeditve pitne vode v VVO Radovna Gorje 
oziroma VS Radovna v Občini Gorje, nima vzpostavljene vodne bilance, kot je to določeno z 
določili 24. člena in Priloge k Uredbi o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012), zato 
iz tega naslova ni možno oceniti nivoja kakovosti upravljanja z infrastrukturo.  
 
Uredba v 24. členu namreč določa, da mora izvajalec voditi evidenco o vodni bilanci (Slika 4) 
javnega vodovoda (6.alinea 1.odstavka 24. člena), ki se vodi skladno s shemo (Slika 5) iz 
Priloge ter Uredbe (2.odstavek 24. člena). 
 

min max min max
Op23 16.188 0,51
HVP 32.377 1,03
Op24 11,355 0,36
OMR 22,709 0,72
Op29 UARL

UARL neizogibna letna 
dejanska izguba

0,96Povprečna vrednost kazalnikov

Kazalnik Opis

35,182 1,12

13.772 30.089 0,44

Vodne izgube na 
enoto omrežja 

Količina
m3/leto

Pretok
lit/sek

Vodne izgube na 
priključek



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
Z vzpostavitvijo ustreznih merilnih postopkov (merilnih mest) na vstopu v in na izstopu iz 
VOO Radovna-Gorje, bodo izpolnjene zahteve določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni 
list RS, št. 88/2012 z dne 23. 11. 2012 ) in Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012  
z dne 16. 11. 2012), ki se nanašajo na: 
 

- vodenje evidence o vodni bilanci, 
- izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, 
- zagotavljanje, da vodne izgube obstoječih javnih vodovodov ne presegajo dopustne 

ravni vodnih izgub, ki znašajo do sprejema novega operativnega programa oskrbe s 
pitno vodo 25 odstotkov celotne količine pitne vode, določene v vodnem dovoljenju za 
oskrbo s pitno vodo, 

- ureditev obračunavanja stroškov vodnega povračila za prodano pitno vodo in za 
vodne izgube do dopustne ravni vodnih izgub, ki se začne izvajati 01.01.2018. 

 

6. Priporočila za zmanjševanje vodnih izgub  
 
Pri načrtovanju letnih programov dela upravljanja distribucije vode in distribucijskega 
omrežja, je potrebno posebno pozornost posvetiti obvladovanju in upravljanju vodnih izgub 
oziroma upravljanju s količinami neobračunane vode.  

Pri tem je potrebno ločiti vodne izgube na dva dela: 
- komercialne izgube, ki so posledica slabosti v procesih upravljanja merilnih mest in 

vodomerov, baz podatkov uporabnikov, odčitavanj stanj porabe na terenu, ipd. 



 

 

- tehnične izgube, ki so posledica dotrajanosti in vzdrževanja distribucijskega omrežja, 
pripadajočih priključkov, ter objektov za hranjenje pitne vode.   

-  
V skladu z določili 17. člena Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) 
mora izvajalec javne službe (upravljavec vodovodnega sistema): 

• Vodne izgube iz javnega vodovoda spremljati in evidentirati v vodni bilanci iz 6. 
točke prvega odstavka 24. člena te uredbe.  

• Pripraviti program ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, ki je sestavni del programa 
oskrbe s pitno vodo iz 25. člena te uredbe, katere sestavni del je tudi nabor 
investicij in program investicijskega vzdrževanja v skladu s programom za 
zmanjšanje vodnih izgub iz prejšnjega odstavka.  

• Zagotavljati izvedbo rednega vzdrževanja in ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, 
ki nastajajo pri rednem obratovanju javnega vodovoda, v skladu s programom 
ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub iz drugega odstavka 17. člena Uredbe.  

• Skupaj z lastnikom, z izvedbo ukrepov za zmanjšanje vodnih izgub, vodne izgube 
zmanjšati na dopustno raven vodnih izgub, določeno v skladu z metodologijo iz 11. 
točke prvega odstavka 13. člena Uredbe.  

• Skupaj z lastnikom, v primeru potreb po večji rabi pitne vode načrtovati oskrbo s 
pitno vodo iz novih zajetij za pitno vodo ali povečanju zmogljivosti črpanja iz 
obstoječih zajetij za pitno vodo, z izvedbo ukrepov zagotavljata, da vodne izgube iz 
obstoječih javnih vodovodov ne presegajo dopustne ravni vodnih izgub iz 
prejšnjega odstavka. 


