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IZVLEČEK
Diplomska naloga obravnava analizo sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode ter njihove
prognoze. Pri tem je poudarek predvsem na analiziranju porabe vode med gospodinjstvi individualnih
in večstanovanjskih objektov. Delo je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela.
Teoretični del zajema splošni opis porabe vode in bistveno zakonodajo v okviru oskrbe s pitno vodo.
Predstavljeni so glavni sektorji porabe (podrobneje gospodinjstva) in nadalje neenakomernost oziroma
nihanje porabe v različnih časovnih obdobjih.
Praktični del zajema predstavitev območja vodooskrbnega sistema Komunalnega podjetja Velenje,

d.

o. o ter analizo izbranega območja s pomočjo programa za geografski informacijski sistem Manifold
System Release 8.0 in programa za obdelavo preglednic Microsoft Excel. Na podalgi podatkov
Komunalnega pojetja Velenje je bila za njihovo oskrbovano območje razčlenjena poraba vode po
sektorjih za leto 2016, v nadaljevanju pa sta bila analizirana trend prodanih količin v obdobju zadnjih
petih let ter trend nihanja v izbranih enotah (m3/prebivalca). V sklopu analize so bila izbrana tudi tri
posamezna merilna območja s karakteristično poselitvijo, znotraj katerih je bila izračunana in
primerjana norma porabe glede na tip poselitve.
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1

UVOD

Čista in zdrava pitna voda je zagotovo naše največje bogastvo. Dobrina, ki jo uporabljamo pri
vsakodnevnih opravilih. Življenja brez nje si pravzaprav ne moremo predstavljati, pa vendar se njene
vrednosti žal zavemo šele tedaj, ko je ni na voljo. Je življenjskega pomena za človekov obstoj ter ostala
živa bitja in ne nazadnje tudi za gospodarski razvoj. Preskrba s pitno vodo je ključnega pomena za
zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja, brez katere obstoj moderne družbe ni mogoč. (Čista in
zdrava pitna voda, 2015)
Prizadevanja za zagotavljanje varne vodooskrbe segajo daleč v zgodovino. Prvi sistemi so se začeli
pojavljati na Kitajskem in v Indiji, kasneje tudi v Mezopotamiji in Egiptu, vrhunec pa so nedvomno
dosegli v dobi Rimljanov. Ti so gradili zelo dovršene vodooskrbne sisteme, ki so gravitacijsko
transportirali vodo na velike razdalje (akvadukti). Izjemnemu napredku v rimskem obdobju na žalost ni
sledil srednji vek, kjer se srečamo s padcem razvoja ter uporabe prej uveljavljenih praks, v pozabo pa
so zatonila tudi vsa znanja o osnovah higiene in skrbi za zdravje. Temu so kot posledica sledile hude
epidemije kolere po Evropi, zaradi katerih se je znova pojavila potreba po razvoju ustreznih
distribucijskih sistemov za pitno vodo ter odvajanje odpadne vode.
V Sloveniji Zakon o varstvu okolja s 149. členom oskrbo s pitno vodo opredeljuje kot obvezno občinsko
gospodarsko javno službo, objekti in naprave, potrebni za izvajanje dejavnosti, pa so infrastruktura
lokalnega pomena. Obveznosti in dolžnosti izvajalca gospodarske javne službe oskrbo s pitno vodo
natančneje določa Uredba o oskrbi s pitno vodo. Eden izmed osnovnih in nenadomestljivih elementov
sistemov oskrbe s pitno vodo je zagotovo vodovodno omrežje, zato je pomembno, da ga obravnavamo
celovito z vsemi njegovimi sestavnimi deli. Za ustrezno tehnično in ekonomsko delovanje mora vsak
vodooskrbni sistem obvezno upoštevati določene zahteve. Te zagotavljajo, da je do uporabnika, torej v
vsako točko omrežja, vsak trenutek zanesljivo in pod ustreznim tlakom dovedena zadostna količina
vode. Pogoji od sistema torej zahtevajo predvsem zadostne kapacitete vode ter varno in ekonomično
obratovanje sistema. (Panjan, 2002)
Osnovni podatek za projektiranje vodovodnega sistema na določenem območju je poraba vode.
Projektant pri dimenzioniranju elementov vodovoda upošteva vrste porabnikov, količino porabe, rast
prebivalstva, vodo za namene gašenja požarov, nepredvidene izgube vode ter nihanje porabe v različnih
časovnih obdobjih. Slokan in Petek (2011), Kozelj in Steinman (2015) sta porabo vode definirala kot
dejansko posredovano količino pitne vode, s katero se v določenem časovnem obdobju oskrbuje
porabnike, potrebo po vodi pa kot projektno vrednost porabe vode, ki jo je treba preko vodooskrbnih
sistemov zagotoviti v določenem časovnem obdobju. Analize opravljene v zadnjem času povprečno
porabo vode v Sloveniji ocenjujejo na približno 150 do 180 litrov po osebi na dan. (Slokan in Petek,
2011)
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2

PORABA VODE V OKVIRU OSKRBE S PITNO VODO

2.1

Zakonodaja

Oskrbo prebivalstva s pitno vodo urejajo različni pravni predpisi sprejeti na državnem in evropskem
nivoju. Ti vključujejo direktive, zakone, uredbe, pravilnike ter druge akte na podlagi katerih izvajalci
obvezne gospodarske javne službe opravljajo svojo dejavnost. Pogosto pa upravljalci posameznega
vodovodnega omrežja uporabljajo še interne tehnične pravilnike, ki veljajo zgolj znotraj posameznega
podjetja.
2.1.1

Vodna direktiva

Z namenom skupne evropske politike na področju trajnostnega upravljanja z vodami je Evropski svet
22. decembra 2000 sprejel Direktivo 2000/60/ES, bolje poznano pod imenom Vodna direktiva (ang.
Water Framework Directive). S slednjo je Evropska Unija vse članice zakonsko obvezala k ohranjanju
in obnavljanju kvalitete vode. Direktiva je predstavila nov, inovativen pristop k organizaciji vode, in
sicer ne v okviru administrativnih ali političnih meja, temveč naravnogeografskih in hidroloških enot –
porečij. Za uspešnost delovanja takšne organizacije je bila potrebna tudi koordinacija in usklajevanje
različnih notranjih politik znotraj skupnosti. Izdelan je bil natančen časovni načrt ukrepov, s katerimi
naj bi, do ciljnega leta 2015, izboljšali kakovost vseh vodnih teles v državah članicah.
Izvajanje direktive od njenega sprejema leta 2000 poteka po posameznih načrtovalskih obdobjih. Do
leta 2009 je potekalo pripravljalno načrtovalsko obdobje, temu pa nato sledijo še trije šestletni
ponavljajoči cikli v letih 2009-2015, 2015-2021 in 2021-2027, ko naj bi bili cilji, določeni v okviru
vodne direktive, dokončno izpolnjeni.
Drugo in tretje načrtovalsko obdobje sta namenjena tistim državam članicam, ki jim do leta 2015 ni
uspelo zadovoljiti ekoloških, kemijskih in količinskih kriterijev glede kakovosti voda, kot je bilo
dogovorjeno z direktivo. Vendar pa se te izjeme za posamezna vodna telesa uporabaljajo samo v
primerih, da se doseganje ciljev, s postopnim izvajanjem, zgolj odloži do leta 2021 oziroma 2027, če je
vodno telo zaradi človeške dejavnosti ali svojega naravnega stanja tako prizadeto, da bi bili zastavljeni
cilji neizvedljivi ali pa nesorazmerno dragi. Primer začasnega odstopanja zaradi izjemnih dogodkov, ki
jih ni bilo mogoče predivdeti in bi pretehtali prednosti direktive, so tudi dolgotrajne suše, ekstremne
poplave, trajnostna sprememba vodnega telesa za namene človeške dejavnosti oziroma kakšne druge
spremembe, kjer obstaja velik interes javnosti zaradi pozitivnih učinkov na človekovo zdravje, varnosti
prebivalstva ali trajnostnega razvoja.
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Okivrno direktivo o vodah dopolnjuje tudi več drugih zakonov, ki urejajo različne vidike vodne politike
in prispevajo k doseganju dobrega stanja vodnih teles. Te vključujejo komunalno odpadno vodo (1991),
nitrate (1991), pitno vodo (1998), podzemno vodo (2006), kopalno vodo (2006), poplave (2007),
morske strategije (2007), okoljske standarde (2008) in druge. (European Commission, 2010)
Kot že omenjeno vodna direktiva organizirano upravlja vode preko mreže vodnih območij (porečij,
povodij), ki se večkrat raztezajo čez ozemlja več držav članic. Največje evropsko mednarodno vodno
območje, ki se razteza preko desetih članic (tudi Slovenijo) in devet sosednjih držav, je območje
Donave. (European Commission, 2013)
Slovenija je sicer razdeljena na dve vodni območji. Večji del površja zavzema območje Donave, ki
vključuje porečja Drave, Mure, Save in Kolpe ter manjše območje Jadranskega morja, ki zavzema slabih
20% površja ( Soča in druge kraške reke).

Slika 1: Hidrografska mreža, porečja in povodij Slovenije (MOP, 2017)
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2.1.2

Rošer, R. 2017, Analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove prognoze.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

Direktiva o pitni vodi

Direktiva Sveta 98/83/ES ureja kakovost vode, ki jo ljudje uporabljajo za uživanje in pripravo hrane.
Cilj direktive je predvsem varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki onsenaženja vode, ki jo
uporabljajo. S standardi za zdravstveno ustrezno in mikrobiološko-kemično neoporečno vodo državam
članicam nalaga dolžnost za dosledno spremljanje kakovosti pitne vode. Prav tako od članic zahteva,
poleg rednega monitoringa kakovosti, da za namene izvajanje te direktive sprejmejo vse potrebne
ukrepe, s katerimi se prepreči kakršnokoli poslabšanje kvalitete vode.
2.1.3

Zakon o vodah

Zakon o vodah (ZV-1) je bil sprejet julija 2002 in z zadnjimi spremembami in dopolnitvami v letu 2015
v Republiki Sloveniji ureja obširno področje voda.
V sedmih poglavjih, ki ga sestavlja 217. členov, ureja upravljanje z vodnimi telesi, njihovimi
pripadajočimi zemljišči ter njihovim varovanjem in rabo. Slednje postavlja v pristojnost države in
nadalje lokalnih skupnosti. Določa pravice in obveznosti uporabnikov vodnih teles, načine koriščenja
(koncesija, vodna dovoljenja, …), opredeljuje vodno knjigo in vodni kataster ter v tretjem delu
organizacijo upravljanja z vodami. Ureja in določa pa tudi nadzor ter z njim povezane kazenske določbe.
2.1.4

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Uredba o oskrbi s pitno vodo je bila sprejeta novembra 2012 in tako nadomestila prej veljavni pravilnik
o oskrbi s pitno vodo. Nova uredba ureja področje obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe
s pitno vodo. Določa obveznosti in dolžnosti ter nekatere pogoje za izvajalca storitve obvezne občinske
gospodarske javne službe, ureja standarde komunalne opremljenosti, upravljanje vodovodov ter vsebino
operativnega programa oskrbe s pitno vodo. Od prejšnjega pravilnika se bistveno spremeni predvsem v
določbah, ki se nanašajo na zasebne vodovode in lastno oskrbo s pitno vodo.
2.1.5

Operativni program oskrbe s pitno vodo

Operativni program oskrbe s pitno vodo je temeljni izvedbeni dokument na področju oskrbe s pitno
vodo. Z različnimi ukrepi, tehnično-tehnološkimi ter kemijsko-mikrobiološkimi standardi določa
zahteve za nemoteno in kavlitetno preskrbo prebivalstva Republike Slovenije s pitno vodo. Cilj
programa je nenehno izboljševanje standardov oskrbe s pitno vodo z doslednim nadgrajevanjem in
dopolnjevanje vodooskrbnih sistemov. Program je določen za posamezno obdobje, ob koncu tega
obdobja se pregleda doseženo ter po potrebi določi nove zahteve.
Program predstavlja smernice in normative za učinkovito razporejanje finančnih sredstev, namenjenih
različnim investicijam in vzdrževanju komunalne infrastrukture za oskrbo porabnikov s pitno vodo, po
kritičnih območjih.
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Pravilnik o pitni vodi

Pravilnik o pitni vodi je predpis, ki v skladu z Direktivo Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene
za prehrano ljudi, določa zahteve za uporabnika zdravstveno ustrezno, kakovostno in neoporečno pitno
vodo. Predpis zahteva, da upravljalec vodooskrbnega sistema izvaja notranji nadzor na osnovah HACCP
sistema ter zagotavlja redni monitoring. Namen prvega je prepoznavanje in odpravljanje morebitnih
tveganj za uporabnika zaradi zdravstveno oporečne vode, z drugim pa se preverja skladnost vrednosti
pitne vode dovedene uporabnikom z mejnimi vrednostmi kemijskih, mikrobioloških ter drugih
indikatorskih parametrov določenih s pravilnikom.
2.1.7

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav

Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav je interni pravilnik Komunalnega
podjetja Velenje, d. o. o., sprejet leta 2014. Pravilnik določa natančna navodila in tehnične normative
za učinkovito upravljanje vodooskrbnega sistema v skladu z veljavnimi slovenskimi pravnimi akti,
občinskimi odloki ter standardi za področje vodooskrbe ter poslovnikom zahtev izvajanja sistema za
nadzorovanje in spremljanje kakovosti pitne vode HACCP.
2.2

Norma porabe

Osnovna količina za dimenzioniranje sistemov oskrbe s pitno vodo je norma porabe. Slednjo je potrebno
ustrezno predpostaviti oziroma določiti, saj je od tega odvisno učinkovito delovanje celotnega sistema.
Povprečno normo porabe (np), ki nam poda količino vode v litrih na osebo oziroma prebivalca na dan,
izračunamo po naslednji enačbi:
np = 365

količine skupne letne porabe vode
dni × število priključenih prebivalcev

(1)

Pri tem je potrebno razjasniti, da število priključenih prebivalcev, ki so vključeni v enačbo (1) ni nujno
enako številu prebivalcev. Števili se na določenem oskrbovanem območju lahko razlikujeta, saj ni nujno,
da so vsi prebivalci priključeni na vodovodno omrežje, seveda pa je to cilj vseh upravljalcev
vodooskrbnih sistemov.
Pri določanju normne porabe vode je potrebna natančna analiza, ki vključuje vse značilne tipe
porabnikov, kot so gospodinjstva, podjetja ter druge negospodarske organizacije, upoštevati pa je
potrebno tudi porabo za komunalne potrebe in namene zalivanja zelenic in vrtov. Seveda pa je tudi pri
izračunu norme celokupne porabe vode v enotah l/osebo/dan potrebno upoštevati brezdimenzijske
koeficiente, ki vključujejo vpliv klimatskih sprememb, strukture potrošnikov, vrste naselja in prisotnosti
vegetacije v naselju ter opremljenosti stanovanja. Poraba vode, ki se sicer lahko v odvisnosti od tržnoekonomske cene spreminja, na prebivalca dnevno naj ne bi znašala več kot 150 l. (Roš in Panjan, 2009)
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Ker se količina porabljene vode zaradi različnih prej omenjenih dejavnikov od naselja do naselja zelo
razlikuje, se nekatere povprečne vrednosti porabe vode za prihodnost določa glede na karakteristike že
zgrajenih vodovodov. Na podlagi izskušenj so bile določene vrednosti dnevne porabe v odvisnosti od
velikosti naselja. (Panjan, 2002)

Slika 2: Tabela vrednosti dnevne porabe vode glede na velikost naselja (Panjan, 2002: str 22)

Nekatere študije so normo celokupne porabe določile na osnovi števila prebivalcev.

Slika 3: Tabela normnih vrednosti posamezne vrste porabe ter celokupne porabe (Petrešin, 1980: str 339)

Neznanke, ki so na sliki 3 označene s črko Q, predstavljajo sektor oziroma tip vrste porabe vode – Q1
so gospodinjstva, Q2 količine potrebne za zalivanje, Q3 komunalna poraba vode in Q4 industrijska
poraba.
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Sektorji porabe vode

V strokovni literaturi (Petrešin, 1980) je vsa poraba vode razdeljena na sledeče porabe:
a. splošna poraba – predstavlja porabo vode v stanovanjih, javnih zgradbah, bolnišnicah 1 ,
porabo vode za potrebe obrti (ločena od industrije), komunalno porabo vode za spiranje
cestišč in javnih sanitarij,
b. industrijska poraba vode – poraba industrije za proizvodni proces,
c. poraba vode za gašenje požarov,
d. poraba vode v primeru okvar in tlačnih preizkusov ter poraba vode za dezinfekcijo
cevovodov,
e. posebni porabniki vode – veliki turistični objekti itn.
Vse zgoraj navedene porabe s skupnim imenom imenujemo celotna poraba vode. Obstaja tudi skupno
ime za sektorja splošne in industrijske porabe – fluktuirajoča poraba. (Petrešin, 1980)
2.3.1

Poraba vode v gospodinjstvih

Gospodinjska poraba vode se določa na podlagi povprečne porabe dobavljene iz javnega vodooskrbnega
sistema. Odvisno od metodologije ocenjevanja in podatkovnega vira se vrednosti porabe vode v
gospodinjstvih izražajo v enotah na osebo ali gospodinjstvo. (STAT, 2007)

Voda dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda
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Grafikon 1: Voda dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda v m3/prebivalca (STAT, 2017)

1

Bolnišnice so ene izmed večjih porabnikov vode v naseljih, zato obstajajo posebne klasifikacije, na podlagi
katerih se prognozira bodoča poraba. Vrednost norme celokupne porabe vode lahko tu znaša tudi do 800
l/dan/posteljo, seveda pa so te količine zelo odvisne od stanja opremljenosti zdravstvene ustanove. (Petrešin, 1980)
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Glavni cilj študij, ki preučujejo porabo vode v gospodinjstvih, so vrednosti količin vode, ki se v enotah
na prebivalca in gospodinjstvo porabljajo za notranjo in zunanjo uporabo. Ti podatki so pomembni za
razumevanje vzorcev porabe, zagotavljanje zadostnih količin vode ter dimenzioniranje modelov bodoče
porabe. (DeOreo et al., 2016)
2.3.1.1

Kategorije gospodinjske porabe vode

Znotraj gospodinjstev se poraba deli na notranjo in zunanjo porabo vode. Zunanja poraba vode zahteva
obširnejšo in natančnejšo študijo. Glavni dejavniki pri porabi vode za zunanje namene pa so klimatski
pogoji, namakalno območje, strošek vode in značilnosti obdelovalnega produkta.
Največji porabnik notranje vode so WC kotlički, tem sledijo pipe, tuš, pralni stroji, pomivalni stroji,
izgube, banje oziroma kopalne kadi ter drugi.

Slika 4: Notranja poraba po kategorijah (DeOreo et al., 2016: str 5)

Študije ugotavljajo, da se notranja poraba vode v gospodinjstvih sicer zmanjšuje. Pojav zmanjševanja
porabe pa je najverjetneje posledica ozaveščanja prebivalstva o skrbnem ravnanju z vodo ter uporabe
varčnih naprav, ki pri svojem delovanju vodo porabljajo dosti bolj ekonomično kot včasih (na primer
kombinirani WC kotlički). (DeOreo et al., 2016)
Tudi v slovenski literaturi (Panjan, 2002 ter Roš in Panjan, 2012) so tabelarično podatne vrednosti
predvidene porabe vode v litrih za posamezno vrsto porabe oziroma odjema. Tabela je prikazana na
spodnji sliki (Slika 5).
V Komunalnem podjetju Velenje imajo v tehničnem pravilniku definirane normirane pretočne količine
skozi posamezen tip odjemnega mesta na osnovi mednarodnih standradov DIN 1988 (Slika 6).
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Slika 5: Vrednosti porabe vode glede na vrsto porabe v gospodinjstvih (Roš inPanjan, 2012: str 38)

Slika 6: Poraba vode glede na odjemno mesto (Komunalno podjetje Velenje, 2014)
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Poraba vode v industriji in obrti

V industriji in obrti poraba vode zavisi predvsem od specifičnih tehnološko-proizvodnih značilnosti, ki
so neposredno vezane na porabo oziroma od tehnološkega postopka, ki ga uporabljajo. Ravno zato v
tem sektorju minimalnega standarda ni mogoče določiti. Na območjih, kjer se nahaja ta skupina
porabnikov, bi bilo potrebno natančno preučiti prisotne dejavnosti, da bi se ugotovilo, v katerih pogojih
se lahko porablja minimalna količina vode, kje obstaja možnost uporabe manj kakovostne vode ter
katere dejavnosti imajo možnost zaprtih, notranjih tokokrogov za ciklično porabljanje že porabljene
vode brez vpliva na kvaliteto izvajanja dejavnosti.
Splošni postopek za izračun tehnoloških količin ne obstaja, saj je odvisen od tehnologije panoge. Zato
se v tej vodooskrbni skupini tehnološka voda za vsak primer rešuje individualno. (Panjan, 2002)
2.3.3

Poraba vode v kmetijstvu

Največji porabnik vode na svetu, ki porablja skoraj tri četrtine vseh vodnih trenutno rabljenih virov, je
kmetijstvo. V tem sektorju se voda porablja za živinorejo, v večjem obsegu pa za poljedelstvo, in sicer
predvsem za potrebe namakanja ali pa osuševanja kmetijskih zemljišč. (Pintar, 2007)
V Evropi se za potrebe kmetijstva porablja približno tretjino vode. Vendar pa ima poleg ogromnih
odjemnih količin vode kmetijstvo velik vpliv tudi na kakovost vode, ki jo uporabljajo drugi porabniki.
Poglavitni razlog za slabšanje kakovosti vode je onsenaženost zaradi uporabe pesticidov in gnojil v
kmetijstvu, zato je eden izmed ciljev evropske politike za učinkovitejšo rabo vode v tem sektorju
uveljavljanje in aplikacija ustreznih kmetijskih praks. S slednjimi bi se drugim skupinam porabnikov
povečale razpoložlijive količine vode ter pomembnejše rapoložljive količine vode v naravi. (Evropska
agencija za okolje, 2012)
2.3.4

Poraba vode pri požarih ter za individualne potrebe vodooskrbnega sistema

Bistveni element pri dimenzioniranju vodovodnega omrežja, ki lahko znatno poveča stroške gradnje in
vzdrževanja, je voda za gašenje požarov. Ker je v okviru načrtovanja sistema potrebno upoštevati
zadostne količine požarne vode ter načine njenega zagotavljanja, ta voda spada v sektor skupne rabe. V
velikih mestih sicer predstavlja le mahen delež skupne rabe, ki pa je zato toliko večji v manjših mestih
in vaških naseljih, kjer zagotavljanje zadostne količine požarne vode ključno vpliva na izbor in
dimenzije elementov vodooskrbnih sistemov. Tu se večkrat pojavijo tudi problemi predimenzioniranja
sistemov, zaradi česar prihaja do zastajanja vode v ceveh, kar pa lahko ima za posledico težave pri
zagotavljanju kvalitetne ter mikrobiološko neoporečne pitne vode. Ker vse količine požarne vode vedno
ni mogoče dobiti iz javnega vodovoda, saj se za gašenje požarov lahko uporablja tudi manj kakovostna
voda, vodooskrbni sistem ni njen edini vir in je potrebno poiskati ter v skladu z Zakonom o varstvu pred
požarom (UL RS, št. 3/07) urediti nadomestne vire. (Panjan, 2002)
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Neenakomernost porabe

Poraba vode ni konstantna, temveč v različnih časovnih obdobjih vedno spreminjajoča količina.
Spremembe v porabi vode lahko povzročajo naravni pojavi, kot so klimatski pogoji (temperatura zraka,
vlažnost, …) in menjava letnih časov, lahko pa nastanejo kot posledica človekove dejavnosti, ki se
odraža s številom prebivalstva ter njihovim načinom življenja ali s stopnjo gospodarskega razvoja ipd.
Nihanje v porabi vode se izraža z diagramom neenakomernosti porabe vode, slednji pa je lahko tudi
dober pokazatelj življenjskega sloga prebivalstva obravnavanega območja ali regije. Vodooskrbni
sistem mora neprestano slediti karakteristikam grafa neenakomernosti, saj je od doslednega spremljanja
in izpolnjevanja zahtev odvisna kvalitetna preskrba s pitno vodo. Vsakršna sprememba v grafu
neenakomernosti porabe namreč pomeni tudi spremembo funkcije vodovodnega omrežja.
Osnovna in pomembna lastnost grafov neenakomernosti porabe vode je nihanje amplitude. Manjše kot
je naselje oziroma mesto, večja je amplituda nihanja, v vaseh pa je izjemno izrazita.

Slika 7: Nihanje povprečne dnevne porabe v naseljih (Panjan, 2002: str 28)

Za učinkovito slednje spremembam, ki lahko bistveno vplivajo na obratovanje vodovodnega sistema, je
zelo pomembno, da dobro ocenimo dva koeficienta, s katerima se izraža značilna neenakomernost
porabe vode v dveh časovnih enotah – dnevu in letu. To sta koeficienta neenakomernosti dnevne porabe
vode tekom leta in dneva. (Petrešin, 1980)
2.4.1

Letna neenakomernost

Letne spremembe v porabi vode, ki se dogajajo kot posledica naravnih sprememb, se lahko zanemarijo
in se upoštevajo kot civilizacijski parameter, ki upošteva aktivnosti prebivalstva. Pri izračunih se te
vrednosti upoštevajo z ustrezno izbrano normo porabe v posameznem obdobju delovanja omrežja.
(Panjan, 2002)
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Povprečna dnevna poraba vode tekom leta, ki se vseskozi spreminja, svoj vrhunec običajno doseže v
poletnih mesecih. Tisto maksimalno vrednost, ki je dosežena v nekem dnevu tekom leta, imenujemo
kritična dnevna poraba vode in jo označimo s Qk, dan v katerem je dosežena pa kritičen dan.

Slika 8: Diagram letne neenakomernosti porabe vode s prikazom kritične dnevne porabe vode v letu
(Petrešin, 1980: str 343)

Enačba za izračun kritične dnevne porabe je zapisana kot:
Q k = K1 × Q p ,

(2)

kjer je:
Qk

…

kritična dnevna poraba vode v enotah l/dan

K1

…

brezdimenzijski koeficient neenakomernosti dnevne porabe vode tekom leta

Qp

…

povprečna dnevna poraba vode podana v l/dan.

Če kritično porabo delimo s številom sekund v enem dnevu, dobimo kritično dnevno porabo vode qk v
dnevu v enotah l/s.
Brezdimenzijski koeficient neenakomernosti dnevne porabe vode je lahko določen s predpisi glede na
velikost obravnavanega področja, lahko se ugotovi z analizami glede na obratovanje vodovodnega
omrežja, sicer pa je definiran kot količnik vrednosti maksimalne dnevne porabe vode v letu (qk) in
ustrezne povprečne letne dnevne porabe (qp) – enačba (3).
q

K 1 = qk

p

(3)
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Dnevna neenakomernost

Dnevna nihanja porabe so izredno pomembna pri izračunih vrednosti za dan največje porabe, kjer se
upoštevajo kot dnevni minimum in maksimum, medtem ko so urne spremembe pomembne predvsem
pri izračunih za dimenzioniranje vodovodnih sistemov. (Panjan, 2002)
Znotraj enega dneva se nihanje porabe vode pri različnih tipih naselja zelo razlikuje in ni konstantna.
Čez dan so dosežene maksimalne, čez noč pa minimalne vrednosti, kar kaže na to, da nihanje porabe
vode tekom dneva direktno opisuje način življenja.

Slika 9: Spreminjanje urne porabe tekom dneva (Petrešin, 1980: str 345)
Diagram, prikazan na zgornji sliki (slika 5), prikazuje naslednje karakteristične porabe vode:
qmin

…

najmanjša poraba vode, definirana kot minimalna poraba vode v kritičnem dnevu,

qsr

…

srednja poraba vode, definirana kot tista spreminjajoča poraba vode med dnevom, ki jo
lahko zamenjamo s konstantno vrednostjo in jo v kritičnem dnevu imenujemo
kritična poraba,

qmax

…

največja poraba vode, definirana kot maksimalna poraba vode v kritičnem dnevu.

Rošer, R. 2017, Analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove prognoze.
Dipl. nal. Ljubljana, UL FGG, Univerzitetni študijski program I. stopnje Vodarstvo in okoljsko inženirstvo.

14

V literaturi in v praktičnem delu diplomskega dela je omenjen tudi koeficient neenakomernosti urne
porabe K2. Slednji je je zapisan v obliki enačbe, ki izraža razmerje med maksimalno dnevno in ustrezno
srednjo porabo vode:
K2 =

qmax
qsr

(4)

(Petrešin, 1980)
2.5

Prognoza porabe

Kadar dimenzioniramo vodooskrbne sisteme, moramo vedno upoštevati tudi tisto porabo vode, ki jo
pričakujemo v prihodnosti, saj se v odvisnosti od časovnega obdobja načrtovanja in amortizacije gradijo
za obdobja 25-30 let oziroma ponekod tudi do 50 let. (Panjan, 2002)
Pri prognoziranju perspektivne porabe vode moramo, poleg urbanističnih in drugih prostorskih načrtov
predvidenih za obravnavano območje, upoštevati še nekatere druge parametre, ki jasno opisujejo
karakteristike področja.
Z enačbo prognozirano porabo vode zapišemo kot:
Q p = An × np × k × g ,

(5)

kjer je:
Qp

…

potrebna količina vode podana l/dan

An

…

prognozirano število prebivalcev

np

…

norma porabe vode z enoto l/osebo/dan

k

…

brezdimenzijski koeficient neenakomernosti porabe vode (dnevne, letne)

g

…

brezdimenzijski koeficient nekontrolirane vode v vodooskrbnem sistemu.

Poleg vseh v enačbi navedenih parametrov na porabo vode vplivajo še nekateri drugi dejavniki, ki pa v
tej enačbi niso upoštevani.
Se pa lahko perspektivna poraba vode konec n-tega leta izračuna tudi glede na celotno število
prebivalcev, ki ga razvojno planski načrti predvidevajo za obravnavano območje. Cilj takšnega načina
prognoziranja je 100% priključenost na novo zgrajeno vodovodno omrežje.
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Kadar urbanistične ali planske osnove območja ali regije ne predvidevajo pričakovanega števila
prebivalcev, se le-to lahko izračuna po sledeči formuli:
p

n

R n = R 0 ∙ (1 + 100)

,

(6)

kjer je,
Rn

…

prognozirano število prebivalcev

R0

…

obstoječe število prebivalcev (odvisno od velikosti in dejavnosti območja)

p

…

procent letnega prirasta ali naraščanja porabe vode

n

…

predvideno obdobje trajanja vodovoda.

Ko imamo predvideno število prebivalcev znano, je dobro, da se po posameznih fazah izgradnje
vodovoda, v skladu s tem številom, večkrat prognozira še pričakovano število priključenega
prebivalstva, saj norma porabe vode največjo vrednost doseže prav na koncu. (Petrešin, 1980)
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3

ANALIZA PORABE VODE

3.1

Obravnavano območje

Za namene analiziranja porabe vode ter zaradi možnosti pridobitve podatkov sem za obravnavano
območje izbrala oskrbovalno območje Komunalnega podjetja Velenje, ki je prikazano v Prilogi A.
Komunalno podjetje Velenje, d. o. o. (v nadaljevanju KP Velenje) je izvajalec obvezne občinske
gospodarske javne službe za oskrbo prebivalcev s pitno vodo za celotno območje Šaleške doline ter
mejnih območij sosednjih občin. Ustanoviteljice podjetja in lastnice infrastrukture so:


Mestna občina Velenje,



Občina Šoštanj in



Občina Šmartno ob Paki.

V skladu s »Pogodbo o uporabi in upravljanju komunalne infrastrukture«, ki je bila podpisana med KP
Velenje in občinami ustanoviteljicami, nastopa podjetje v razmerje kot skupni upravljalec celotne
infrastrukture v vseh treh občinah.V letu 2016 je bila družba razdeljena na dve poslovni enoti, PE
Komunala in PE Energetika, ter pripadajoče skupne službe, ki so potrebne za celovito opravljanje
dejavnosti.
Obvezno občinsko gospodarsko javno službo oskrbe s pitno vodo podjetje izvaja na območju Mestne
občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine Šmartno ob Paki, v manjšem obsegu pa tudi v nekaterih
sosednjih občinah. Po trenutnih podatkih podjetje oskrbo s pitno vodo nudi kar 44.000 uporabnikom,
izjemno visoka pa je tudi priključenost na javni vodovod, in sicer 96%.
Preglednica 1: Priključenost na javni vodovod po občinah (KP Velenje, 2017)

Občina

% priključenih na vodovod

MO Velenje

98,8

Občina Šoštanj

91,5

Občina Šmartno
ob Paki

84,8

Skupaj

96,3

Oskrbovalno območje sem analizirala kot celoto, z izjemo podpoglavja 3.2,, v katerem analiziram
porabo vode po sektorjih porabe posebej še po posameznih občinah (ustanoviteljicah).
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Programska oprema in podatki2

Za učinkovito analiziranje je bilo potrebno predhodno pripraviti podatke. Pri tem sem uporabljala enega
izmed vodilnih programov za geografski informacijski sistem Manifold System Release 8.0.

Slika 10: Programsko okolje programa Manifold System

Podatke, program obravnava tako vektorske kot tudi rasterske, sem uvažala iz dveh serverjev podjetja Database Console in Server Console. Prvi shranjuje podatke o cevodovdih, razbremenilnikih,
rezervoarjih, zajetjih, jaških, izpustih, itd., drugi pa podatke, ki se ne osvežujejo na dnevni ravni (so bolj
konstantne narave), kot je na primer poraba vode (po letih), kataster stavb, število stalno in začasno
prijavljenih prebivalcev, itd. Podatki se, v obliki datotek s končnico .shp, v program uvažajo po
posameznih slojih, ki jh lahko poljubno povežemo v željen projekt (datoteka s končnico .map).

Slika 11: Manifold – Database in Server Console

2

Vsi podatki in programska oprema Manifold so last Komunalnega podjetja Velenje, d. o. o., obdelava podatkov
pa je moje avtorsko delo (Rošer, 2017).
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Posamezen sloj si lahko ogledamo v prostorski (točke, linije, poligoni) in tabelarični obliki, omogočeno
pa nam je tudi dodajanje novih oziroma urejanje že obstoječih podatkov. Vsak prostorski element nam,
ko ga označimo, tabelarično izpiše atributne podatke v skladu z zahtevami državnega zbirnega katastra.

Slika 12: Tabelaričen prikaz karakteristik izbranega elementa

Za namene analiziranja porabe vode v naslednjih podpoglavjih sem v programsko okolje uvozila sledeče
sloje:


Digitalna ortofoto karta oskrbovalnega območja podjetja,



mikrocone oskrbovalnega območja,



poraba vode za leta 2012 - 2016,



centralni register prebivalstva za leto 2016 in



meritve porabe vode preko daljinskega odčitavanja merilnikov pretoka.

Za grafično prikazovanje vrednosti ter obdelovanje tabelaričnih podatkov sem uporabljala programsko
orodje Microsoft Excel.
3.3

Poraba vode za leto 2016 po sektorjih porabe

Iz Manifolda sem tabelarične podatke o porabi za leto 2016 prenesla v excel, kjer sem jih nato
organizirala s pomočjo vrtilne tabele, ki omogoča enostavnejše obdelovanje večjih količin podatkov. Te
sem za prikaz porabe vode po sektorjih filtrirala glede na kraj in tip omrežja ter prodane količine vode
– vodarino. V prilogi B je prikazana razpršenost sektorjev porabe na obravnavanem območju. Ker se
občine na obravnavanem območju med seboj razlikujejo glede na karakteristiko poselitve in specifiko
odjema, sem porabo po sektorjih obravnavala še v vsaki posebej.
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Preglednica 2: Vrednosti porabe vode za leto 2016 po sektorjih
Uporabniki

Skupaj

Velenje

Šoštanj

Šmartno ob Paki

Individualna hiša

949.631

608.276

194.086

91.812

1.103.835

985.705

100.588

11.190

Kmetijstvo

53.976

16.657

14.619

8.708

Industrija

595.668

428.533

113.667

2.388

Obrt

111.330

93.649

13.647

3.111

Šola, vrtec, ustanove

129.802

98.935

11.800

5.209

Ostale negosp.organizacije

45.353

40.186

2.537

1.953

2.989.595

2.271.942

450.944

124.371

Večstanovanjski objekti

Skupna vsota

V grafikonu 2 na naslednji strani je predstavljena poraba po sektorjih za celotno oskrbovalno območje.
Vidimo, da se več kot 2/3 prodane vode porablja v gospodinjstvih individualnih in večstanovanjskih
objektov, četrtina za industrijo, preostanek pa odpade na sektorje kmetijstva, obrti, izobraževalnih ter
drugih ustanov in ostale negospodarske organizacije.

Poraba po sektorjih za leto 2016
Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki

1%
4% 4%

Individualna hiša
Večstanovanjski objekti

20%
32%

Kmetijstvo
Industrija
Obrt

2%
37%

Šola, vrtec, ustanove
Ostale negosp.organizacije

Grafikon 2: Poraba vode po sektorjih za leto 2016 – MOV,Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki
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Po zadnjih podatkih statističnega urada Republike Slovenije ima MOV slabih 33.000, Občina Šoštanj
slabih 9.000 in Občina Šmartno ob Paki dobrih 3.000 prebivalcev. Tabela (slika 2), ki povezuje gibanje
porabe vode z velikostjo naselja, Mestno občino Velenje uvršča med srednje velika mesta, občini
Šoštanj in Šmartno ob Paki pa med večja podeželska mesta. Stanje v grafikonih za posamezno občino
bo na podlagi tega uvrščanja mnogo bolj razumljivo.
V Velenju (grafikon 2) vidimo, da se večji del vode porablja v gospodinjstvih večstanovanjskih
objektov, kar je lepo razvidno tudi v Prilogi A, kjer je opazna zgoščenost večstanovanjskih objektov v
Mestni občini Velenje. Sledijo gospodinjstva individualnih objektov, slabo petino porablja sektor
industrije, ki je v Velenju dobro razvit, sektor kmetijstva pa porablja zgolj procent vse prodane vode,
kar sovpada z urbanostjo območja.

Poraba po sektorjih za leto 2016
VELENJE
4%

4%

2%
Individualna hiša
Večstanovanjski objekti

27%

19%

Kmetijstvo
Industrija
Obrt

1%
43%

Šola, vrtec, ustanove
Ostale negosp.organizacije

Grafikon 3: Poraba po sektorjih za leto 2016 – MOV

Občino Šoštanj se glede na število prebivalstva uvršča v kategorijo večjih podeželskih mest. V centru
Šoštanja je zopet opazna zgoščenost, znotraj katere se mešajo predvsem gospodinjstva individualnih in
večstanovanjskih objektov. Vendar pa večja poraba v gospodinjstvih individualnih objektov sovpada z
manjšim številom prebivalstva v Občini Šoštanj ter prehodom v ruralno območje. V ostalih sektorjih se
poraba porazdeli približno enako z izjemo industrije, ki tukaj zavzema kar 25% prodane vode.
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Poraba po sektorjih za leto 2016
ŠOŠTANJ
3%

3%

1%
Individualna hiša
Večstanovanjski objekti
Kmetijstvo

25%

43%

Industrija
Obrt
Šola, vrtec, ustanove

3%

Ostale
negosp.organizacije

22%

Grafikon 4: Poraba po sektorjih za leto 2016 – Občina Šoštanj

Zagotovo največja razlika razdeljenosti porabe vode po sektorjih pa je med občinama Šmartno ob Paki
(grafikon 4) in Velenje (grafikon 2). Pretežni del, skoraj tri četrtine porabe, zavzemajo gospodinjstva
individualnih objektov. Znatno večji del, kot v prejšnjih dveh občinah,tukaj zavzame sektor kmetijstva,
ki procentualno porablja skoraj enako količino vode kakor gospodinjstva večstanovanjskih objektov.

Poraba po sektorjih za leto 2016
ŠMARTNO OB PAKI
4,2 %
2,5 %
1,9 %

1,6 %
Individualna hiša
Večstanovanjski objekti

7,0 %

Kmetijstvo
9,0 %

Industrija

73,8 %

Obrt
Šola, vrtec, ustanove
Ostale
negosp.organizacije

Grafikon 5: Poraba po sektorjih za leto 2016 – Šmartno ob Paki
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3.4

Trend prodanih količin za obdobje med leti 2012 in 2016

Trend prodanih količin sem analizirala za izbrano petletno obdobje 2012-2016. Enak postopek, s katerim
sem pridobila podatke namenjene analiziranju porabe vode po sektorjih za leto 2016, sem ponovila za
vsako leto v izbranem obdobju ter pri tem ponovno uporabila funkcijo vrtilne tabele. Podatke sem nato
uredila v primerno tabelarično obliko, ki mi je omogočila ustrezno interpretacijo podatkov.
Preglednica 3: Tabelarična vrednosti prodanih količin po posameznih letih
Uporabniki

2012

2013

2014

2015

2016

Individualni objekti
Večstanovanjski objekti
Kmetijstvo
Industrija
Obrt
Šola, vrtec, ustanove
Ostale negosp.organizacije

997.415
1.149.639
48.598
555.820
128.352
137.835
47.893

986.878
1.135.857
41.166
550.649
127.758
132.974
48.412

948.573
1.120.402
44.602
598.193
117.834
127.958
48.038

960.785
1.105.306
48.638
552.759
121.603
131.676
42.181

949.631
1.103.835
53.976
595.668
111.330
129.802
45.353

Skupna vsota

3.065.552

3.023.694

3.005.601

2.962.949

2.989.595

Trend prodanih količin 2012 - 2016
Individualni in večstanovanjski objekti
1.200.000,00

Prodana količina [m3]

1.000.000,00
800.000,00
600.000,00
400.000,00
200.000,00
0,00
2012

2013

2014

2015

2016

Individualni objekti

Večstanovanjski objekti

Trendna črta (individualni objekti)

Trendna črta (večstanovanjski objekti)

Grafikon 6: Trend prodanih količin za individualne in večstanovanjske objekte
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Iz podatkov o priključevanju novih priključkov je razvidno, da se je število priključkov med leti 2012
in 2016 povečalo s 7431 na 7750, po drugi strani pa trend porabe pitne vode v tem obdobju kaže na
upadanje prodanih količin. Vendar je iz poteka trendne črte razvidno, da se stanje stabilizira. Vzrok za
zmanšanje porabe pitne vode, kljub povečanemu števila prebivalstva, lahko najdemo v:


osvečenosti prebivalstva glede varčevanja s pitno vodo,



vedno večja uporaba gospodinjskih naprav z varčnim sistemom porabe vode (WC kotlički,
pralni stroji, …) ter



v povečanju cen storitve vodooskrbe na nivo realnih stroškov.

Trend prodanih količin 2012 - 2016
Ostali uporabniki
Prodana količina [m3]

700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
Kmetijstvo

Industrija

2012

2013

Obrt

2014

Šola, vrtec,
ustanove

2015

Ostale
negosp.organizacije

2016

Grafikon 7: Trend prodanih količin za ostale uporabnike

Industrija je v obravnavanem obdobju na eni strani zmanjševala porabo pitne vode z izvajanjem
zaključenih tokokrogov vode v proizvodnih procesih, po drugi strani pa se je poraba povečevala zaradi
povečanja gospodarske rasti v letih po kriznem obdobju 2008-2012.
Ostali uporabniki ohranjajo prodane količine na enakem nivoju, z rahlim trendom upadanja zaradi
vsesplošnega osveščanja porabnikov pitne vode o smotrnem ravnanju s pitno vodo.
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3.5
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Trend nihanja prodanih količin v enotah m3/prebivalca

Za analiziranje trenda nihanja prodanih količin v enotah m3/prebivalca sem potrebovala nekaj več
vhodnih podatkov. Za izračun povprečne norme porabe sem poleg vrednosti prodanih količin vode
potrebovala še podatek o številu priključenih prebivalcev. Te sem pridobila iz letnih poročil, kjer so v
poglavju o oskrbi s pitno vodo navedeni točni podatki o številu oskrbovanih prebivalcev v posameznih
letih.

2.160.000

43.900

2.140.000

43.800

2.120.000

43.700

2.100.000

43.600

2.080.000

43.500

2.060.000

43.400

2.040.000

43.300

2.020.000

43.200

2.000.000

Priključeni prebivalci

Prodane količine [m3]

Trend nihanja prodanih količin glede na število
priključenih prebivalcev

43.100
2012

2013
Letna poraba

2014

2015

2016

Število priključenih prebivalcev

Grafikon 8: Trend nihanja prodanih količin glede na število priključenih prebivalcev

Diagram izraža že opisano stanje zmanjševanja porabe pitne vode kljub povečanju števila prebivalstva
– vzroki so navedeni v podpoglavju 3.4.
Preglednica 4: Vrednosti povprečne norme porabe

Norma porabe - np [l/os./dan]

2012

2013

2014

2015

2016

135

133

129

129

128
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Nihanje norme porabe glede na število priključenih prebivalcev
43.900
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43.700
132

43.600
43.500

130

43.400

128

43.300
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43.200
43.100

Norma porabe - np [l/os./dan]

Prodane količine [m3]

43.800

124
2012

2013

2014

Število priključenih prebivalcev

2015

2016

Norma porabe - np [l/os./dan]

Grafikon 9: Nihanje norme porabe glede na število priključenih prebivalcev

Zmanjševanje porabe pitne vode v gospodinjstvih brez industrije in negospodarskih dejavnosti
(bolnišnice, vrtci, šole, …) ob hkratnem povečevanju števila priključenega prebivalstva se odraža v
faktorju normne porabe vode, ki ob koncu leta 2016 znaša 128 l/osebo/dan (preglednica 3). Podatek je
primerljiv z rezultati v zahodnih državah (Avstrija, Nemčija).
V okviru analize trenda prodanih količin v m3/prebivalca sem izračunala še vrednosti letne porabe vode
v m3/osebo/leto.
Preglednica 5: Vrednosti letne porabe vode

3

Letna poraba - Qletni [m /os./leto]

2012

2013

2014

2015

2016

50

49

47

47

47

V obravnavanem obdobju se letne porabe vode na prebivalca gilbjejo od 50 do 47 m3, kar je natančno
toliko, kolikor znaša ocena normalne porabe, upoštevana v vseh zakonskih in podzakonskih aktih
(Uredba o oskrbi s pitno vodo, Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje voda, Uredba o metodologiji
za oblikovanje cen – MEDO itd.). To dokazuje ustreznost dosedaj opravljene analize, ki sem jo izvedla
na realnih podatkih Komunalnega podjetja Velenje.
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Analiza porabe vode glede na karakteristike poselitve

Že v podpoglavju 3.3 je obrazloženo, da se količina porabljene vode zaradi različnih dejavnikov od
naselja do naselja zelo razlikuje. Nekatere povprečne vrednosti porabe vode za prihodnost se zato določa
glede na karakteristike že zgrajenih vodovodov ter s pomočjo tabel, kjer so vrednosti podane na podlagi
izkušenj glede na velikost naselij, ki so kategorizirana z vidika števila prebivalcev.
S tem namenom sem si znoraj oskrbovalnega območja izbrala 4 posamezna merilna območja, znotraj
katerih sem analizirala porabo vode v gospodinjstvih individualnih in večstanovanjskih objektov glede
na tipske poselitve, in sicer:
a) DMA 1 – R1 + Hartl + Pesje visoka cona (do RZ Pesje) + Kardeljev trg
b) DMA 2 – Velenje R2
c) DMA 3 – Pesje nizka cona
d) DMA 4 – Gorica
DMA 3 -je ali mikrocone, kot jih pogosteje imenujejo v praksi, KP Velenje uporablja z namenom
natančnejšega in enostavnejšega upravljanja s sistemom.
Priloga C prikazuje prevladujoč tip poselitve v posameznem merilnem območju - v DMA 1 imamo
mešano poselitev, v DMA 2 prevladujejo večstanovanjski objekti, v DMA 3 in 4 pa individualni.
Namenoma sta bili izbrani dve merilni območji s pretežno individualnimi objekti, saj so v Gorici to
pretežno vrstne hiše, medtem ko imajo objekti v Pesju več ohišnice. V vseh DMA-jih sem izračunala
porabo vode v l/osebo/dan za oba tipa gospodinjstev ter povprečno skupno porabo glede na vse
porabnike (industrija, obrt, ustanove, …). Za izračun vrednosti porabe sem potrebovala podatke o vsoti
vodarine za določen tip gospodinjstva ter število stalno prijavljenih oseb v objektu. V Manifoldu sem
ustvarila nov projekt, v katerega sem za leto 2016 uvozila sloj porabe vode ter sloj centralnega registra
prebivalstva. Za pridobitev potrebnih podatkov je bila tokrat potrebna natančnejša in zahtevnejša
predpriprava, ki sem se je lotila tako, da sem iz sloja porabe, v katerem so prikazani vsi sektorji porabe,
izvozila posebej samo individualne objekte ter nato še večstanovanjske objekte. S tem sem ustvarila dva
nova sloja, ki sta mi kasneje omogočila enostavnejši filtriranje podatkov.

3

DMA - Distric Metering Area (posamezno merilno območje)
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Nadalje sem ugotovila, da sloji porabe in sloj CRP svoje podatke prikazujejo točkovno, da se te točke
med sabo ne pokrivajo popolnoma – prihajalo je do prevelikih odstopanj zaradi različnega izvora
podatkov. Sloj CRP je vezan na državno podatkovno bazo E-HIS, medtem ko je sloj porabe vezan bodisi
na podatkovno bazo hišnih številk E-HIS ali v primerih, ko objekt hišne številke nima, je pa vezan v
prostor s prostorskimi koordinatami. To sem uredila s pomočjo funkcije »buffer«, ki omogoča, da se
okrog izbranih točk ustvari poljubno veliko območje. Poenostavljeno bi to lahko pojasnila tako, da točko
razširiš na ta način, da v svoje območje zajame tiste točke, ki so prej odstopale. Velikosti bufferjev sem
določila glede na gostoto poselitve in neujemanje točk.

Slika 13: Prikaz uporabe funkcije »buffer«

V DMA 1 sem uporabljala buffer_10m za individualne objekte, ker so bile točke manj razpršene ter
buffer_15m za večstanovanjske objekte, ker sta bila sloja pri teh točkah bolj neenakomerna. V DMA 2
sem za vse objekte uporabljala enotni buffer_10m, prav tako različne velikosti niso bile potrebne v
DMA 3, kjer sem zaradi goste poseljenosti uporabljala enotni buffer_5m. Ko sem končno uredila
ujemanje točkovnih prikazov, sem s funkcijo ViewBots pridobila vse potrebne podatke za izračun
porabe vode v l/osebo/dan v posameznih merilnih območjih za željen tip gospodinjstva.
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Grafikon 10: Primerjava porabe vode med posameznimi merilnimi območji

Normna poraba v individualnih objektih je večja od normne porabe v večstanovanjskih objektih na
območju R1 in Pesje, kar si lahko razlagamo z dejstvom, da gre za starejše mestno območje, kjer so
individualni objekti zgrajeni kot individualne hiše z ohišnicami in vrtovi. To pa pomeni, da se voda
poleg notranje rabe uporablja tudi za zunanjo porabo (pranje avtomobilov, zalivanje vrtov, polnjenje
bazenov, …).
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Normna poraba v večstanovanjskih objektih je največja na območju R2 in Gorica, kar si lahko
razlagamo z dejstvom, da gre za najbolj urbanizirano območje mesta Velenje, kjer so individualne hiše
omejene na vrstno gradnjo z minimalnimi ohišnicami, po drugi strani pa je v večstanovanjskih objektih
zmanjšana osveščenost prebivalstva glede varčne rabe vode; po logiki - tudi če jaz varčujem, sosed tega
ne bo počel, zato je vseeno koliko porabim; skupna poraba se deli po številu stanovalcev in ne po ločenih
odštevalnih vodomerih.
Tipično pa seveda je, da je skupna poraba, ki zajema tudi industrijo, obrti in negospodarske dejavnosti,
največja na območju R1 in Velenje R2, ker je v prvem največja lociranost industrije, v območju Velenje
R2 pa storitvenih dejavnosti. Na območju Pesja in Gorice gre bolj kot ne za območja stanovanjskih
površin.
3.7

Primerjava

trenda tedenskih

porab

vode med

gospodinjstvi

individualnih

in

večstanovanjskih objekov
Komunalno podjetje Velenje ima po celotnem vodooskrbnem sistemu vgrajenih 150 obračunskih
merilnikov pretoka, kjer poteka daljinsko odčitavanje meritev – priloga D. Merilniki so vgrajeni na
odjemnih mestih različnih profilov porabe (obrt, industrija, individualni objekti, večstanovanjski
objekti, …). Na podlagi spremljanja meritev so se formirali profili nihanja porabe vode v tedenskem
intervalu oziroma trendi nihanja porabe vode, izraženi s koeficientom k. V KP Velenje koeficient
neenakomerne urne porabe avtomatsko izračunavajo iz kontinuirano delujočega hidravličnega modela,
ki se s podatki napaja iz realnega sistema.
Kot prikazuje priloga D, se skoraj polovica daljinsko vodenih vodomerov nahaja ravno v prej izbranih
DMA območjih. Zato sem privzela, da trendi nihanja tedenskih porab veljajo tudi za izbrana merilna
območja. KP Velenje mi je priskrbelo podatke nihanja tedenskih urnih porab za individualne in
večstanovanjske objekte, in sicer v 30. tednu leta 2017, v katerem so bile izmerjene urne porabe ter na
osnovi povprečne letne urne porabe izračunani koeficienti urne neenakomernosti.
Grafikona 11 in 12 s krivuljami prikazujeta urno nihanje porabe vode v posameznem dnevu
obravnavanega tedna. Razbremo lahko, da je poraba vode v obeh primerih največja med vikendom,
vrhunec pa se kaže v dveh konicah - med 9. in 11. uro dopoldne ter 18. in 20. uro zvečer.
Za hidravlično modeliranje je najpomembnejši grafikon 12, saj predstavlja karakteristično dnevno
porabo vode, značilno samo za mesti Velenje in Šoštanj. Pridobitev takšnega podatka, značilnega samo
za posamezno mesto, so bile nekoč sanje vsakega strokovnjaka s področja hidravličnega modeliranja,
danes pa to omogočajo sodobni telemetrijski nadzorni sistemi in orodja za hidravlični preračun
vodooskrbnih sistemov.
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Grafikon 11: Nihanje tedenske porabe vode po urah dneva za individualne objekte
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Grafikon 12: Nihanje tedenske porabe vode po urah dneva za večstanovanjske objekte
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Grafikon 13: Primerjava nihanja tedenske urne porabe vode v individualnih in večstanovanjskih objektih
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ZAKLJUČEK

Namen tega diplomskega dela je bila analiza sestave in vrednosti gospodinjske porabe vode in njihove
prognoze. Naloga temo obravnava v dveh delih - teoretičnem in praktičnem. V prvem delu je
predstavljeno strokovno teoretično ozadje, ki je ključnega pomena za razumevanje drugega, praktičnega
dela, v katerem je opravljena analiza na območju vodooskrbnega sistema Komunalnega podjetja
Velenje.
Tehnično informacijski sistem v KP Velenje omogoča izvedbo številnih analiz tehničnih parametrov
obratovanja vodooskrbnih sistemov. Predstavljene analize potrjujejo že v literaturi znane podatke o
količinah porabljene pitne vode za različne tipe območij in za različne tipe uporabnikov pitne vode.
Glede porabe vode je značilen trend rahlega upadanja s tendenco stabilizacije, normne porabe vode na
prebivalca pa odražajo podobno stanje kot v razvitih zahodnih državah s kulturo skrbnega odnosa do
vode in hkrati visokega standarda ljudi z uporabo varčnih naprav in strojev.
Nadaljnja analiza kaže na dejstvo, da je poraba vode odvisna tudi od vrste stanovanjskih objektov.
Značilno je, da je na območju stanovanjskih sosesk s pretežno individualnimi objekti normna poraba
vode večja zaradi zunanje porabe, na visoko urbaniziranih območjih, kjer je takšnih objektov manj in
prevladujejo večstanovanjski objekti, pa je značilna povečana normna poraba zaradi manj racionalne
porabe vode, ki je posledica psihološkega efekta - ker sosed ne varčuje, tudi jaz ne bom.
V komunalnem podjetju Velenje imajo po celotnem vodooskrbnem sistemu in po različnih odjemnih
mestih vgrajenih 150 obračunskih merilnikov pretoka, kjer poteka daljinsko odčitavanje meritev. Ob
koncu sem predstavila še nihanje tedenske urne porabe vode v individualnih in večstanovanjskih
objektih na podlagi koeficientov neenakomerne urne porabe. Te je po vsakem končanem dnevu
zgeneriral program AQUIS za modeliranje in upravljanje vseh procesov, povezanih z vodovodnimi
distribucijskimi sistemi.
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