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VSEBINA PRIKAZA V GIS 

 

 

KAKOVOST PITNE VODE-DOSTOPNOST DO VARNE 

 

 PITNE VODE  

 

PO NASELJIH V SLOVENIJI 

 

 

 

 

 

 



VIRI PODATKOV 

• SURS - Statistični urad republike 
Slovenije: št. prebivalcev po naseljih v 
občinah in zdravstvenih regijah 

• Informacijski sistem NLZOH: Rezultati DM 
PV 

• Javna komunalna podjetja in občine: 
število prebivalcev na posameznem 
OO/način oskrbe prebivalcev s pitno vodo 

 

 

 



NAMEN PRIKAZA V GIS 

 

• Povečati zavedanje o kakovosti in dostopnosti 
pitne vode med prebivalci Slovenije 

• Senzibilizacija splošne in strokovne javnosti, 
vključno z odločevalci, za investicije v izboljšanje 
kakovosti pitne vode na problematičnih 
področjih 

• Ker investicija v zdravstveno ustrezno pitno vodo 
pomeni izboljšanje zdravja prebivalcev 

 



MIKROBIOLOŠKA KAKOVOST PV 

1. zelo dobra kakovost (< 2% fekalno 
onesnaženih vzorcev)  

2. dobra kakovost (>2-5 % fekalno 
onesnaženih vzorcev)  

3. spremenljiva kakovost (>5-10% fekalno 
onesnaženih vzorcev)  

4. slaba kakovost (> 10 % fekalno 
onesnaženih vzorcev)  

99 ni podatka/ni dovolj podatkov za oceno 

 



KEM KAKOVOST PV 
1. Ni ugotovljenih neskladnosti med parametri, ki bi lahko 

predstavljali tveganje za zdravje uporabnikov (del B), nitrati vedno 
<10 mg/l, 

2. Ni ugotovljenih neskladnosti med parametri, ki bi lahko 
predstavljali tveganje za zdravje uporabnikov(del B), nitrati nikoli   
> 20 mg/l, 

3. Vrednosti izmerjenih parametrov, ki bi lahko predstavljali tveganje 
za zdravje uporabnikov(del B), so stalno ali občasno nad mejno 
vrednostjo, omejitev ali prekinitev dobave vode še glede na oceno 
tveganja za uporabnike ni smiselna, nitrati nikoli > 40 mg/l, 

4. Vrednosti izmerjenih parametrov, ki bi lahko predstavljali tveganje 
za zdravje uporabnikov (del B),so nad mejno vrednostjo, občasno 
ali stalno so glede na oceno tveganja za uporabnike, potrebne 
omejitve ali prepovedi uporabe, nitrati >40 mg/l, 

 



OCENA FIZIKALNO – KEMIČNE KAKOVOSTI 
PV 

Motnost 

1. motnost vedno <1NTU 

2. motnost nikoli > 5NTU 

3. motnost občasno ali 
vedno >5NTU 

4. motnost občasno ali 
vedno >5NTU  

 

 

Vonj, okus, barva 

1. Vonj, okus, barva, vedno 
b.p. 

2. Vonj, okus, barva, 
neskladna v <  2% 
vzorcev 

3. Vonj, okus, barva, 
neskladna v >2-5% 
vzorcev 

4. Vonj, okus, barva, 
neskladna v >5% 
vzorcev 

 

 



http://bit.ly/1SIfu5P 





https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-
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https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map
https://tjas.cartodb.com/viz/70dd2378-8798-11e5-abca-0ecfd53eb7d3/public_map

