
Ali ste vedeli?
Nevarnih snovi (ostankov škropiv, zdravil, olja in 
podobnih snovi) ne izlivamo v kanalizacijo oziro-
ma ne odlagamo v naravo, saj lahko zastrupijo ne 
samo živa bitja ampak tudi vodne vire. 

Že nekaj izlitih litrov olja ali samo kapljica strupe-
nih snovi lahko uniči na tisoče litrov pitne vode in v 
naravi povzroči pravo katastrofo.

Pomembno je, da odpadne vode iz javne kanaliza-
cije in individualnih objektov pred izpustom v oko-
lje ustrezno očistimo. V primeru iztoka neočiščenih 
odpadnih voda v okolje, predvsem na VVO, lahko 
pride do onesnaženja vodnega vira in okolja.

Tudi nelegalna oziroma »črna« odlagališča odpad-
kov imajo negativen vpliv na vodne vire in okolje, 
zato odgovorno ravnajmo z odpadki.  

Pomembno!
Če opazite neprimerno ravnanje na vodovarstve-
nem območju, kot sta nedovoljeno odlaganje 
odpadkov ali gnojenje v neposredni bližini vodnega 
vira, o tem obvestite:
• Inšpektorat RS za okolje in prostor, OE Novo 

mesto, na telefonsko št. (07) 39 42 160 ali na 
e-naslov: irsop.oe-nm@gov.si,  

• Inšpektorat RS za kmetijstvo, OE Novo mesto, 
na telefonsko št. (07) 39 42 440 ali na e-naslov: 
novomesto.irsko@gov.si, 

• Medobčinski inšpektorat Krško, na telefonsko 
št. (07) 49 81 380 ali na e-naslov: spo.krsko@
krsko.si,   

• Kostak, d. d., enota oskrbe s pitno vodo, na tele-
fonsko št. (07) 48 17 230 ali (07) 48 17 224 ali na 
e-naslov: kostak@kostak.si. 

V primeru razlitja
nevarnih tekočin takoj

pokličite 112 ali 113.



Vodovarstvena območja (VVO)
To so območja vodnih teles in njihovega prispev-
nega območja, na katerih določimo z omejitvami in 
prepovedmi poseben vodovarstveni režim (VVR) z 
namenom zaščite vira pitne vode. 

Vodovarstvena območja v občinah Krško in 
Kostanjevica na Krki

Skrb za zaščito vodnih virov
Varna oskrba s pitno vodo temelji na varovanju 
vodnih virov z vodovarstvenimi območji, na kate-
rih je prepovedana oziroma omejena vsaka dejav-
nost ali poseg v prostor, ki bi ogrožal kakovost ali 
količino vodnega vira. 

V neposredni bližini vodnih virov so omejitve de-
javnosti v prostoru zelo stroge, z oddaljevanjem od 
črpališč in zajetij pa je ureditev varovanja milejša.
Za rabo pitne vode iz vodnih virov imata občini 
Krško in Kostanjevica na Krki s strani Republike 
Slovenije pridobljena vodna dovoljenja, kjer so 
zapisani pogoji in omejitve za koriščenje vode.

Način varovanja oziroma zaščite vodnih virov 
opredeljuje Zakon o vodah in podzakonski akti. 
Trenutno je zaščita vodnih virov na območju 
omenjenih občin urejena z občinskima odlokoma 
iz let 1985 in 2002. Zavarovani so le vodni viri, ki 
so bili v letih priprave občinskih odlokov aktivni 
oziroma namenjeni javni oskrbi s pitno vodo, zato 
je treba vodovarstvena območja nujno novelirati. 
Za izdajo in pripravo novih Uredb o vodovarstvenih 
območjih za vodna telesa na območju občin Krško 
in Kostanjevica na Krki je pristojna Vlada RS v 
sodelovanju z ministrstvi.

Kaj moramo upoštevati, če 
kmetujemo na VVO 1?
O B D E L A V A
Na VVO 1 morajo biti kmetijska zemljišča vse leto 
prekrita z zeleno odejo. Prepovedano je preorava-
nje travinja. 
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G N O J E N J E
Gnojimo lahko samo na osnovi gnojilnega načrta, 
prepovedana je uporaba gnojevke in gnojnice ter 
dušičnih gnojil. Dovoljeno ni niti namakanje z vodo, 
ki so ji dodana rastlinska hranila. 

U P O R A B A  F I T O F A R M A C E V T S K I H 
S R E D S T E V  ( F F S )
Prepovedana je uporaba FFS, razen tistih , ki jih je 
dovoljeno uporabljati v ekološki pridelavi. Prednost 
imajo nekemični ukrepi varstva rastlin. Vsak upo-
rabnik FFS mora voditi evidenco o uporabljenih FFS.

P A Š A
Dovoljena je paša v ekološki reji živali. Ni dovoljeno 
dokrmljevanje živali, korita za napajanje živali mo-
rajo biti premična, da se zagotovi enakomerna po-
razdelitev živalskih izločkov po zemljišču. Če pride 
do uničenja travne ruše, je potrebno pašo prekiniti.

Ukrepi VVR so na različnih območjih Slovenije 
lahko različni, zato je nujno, da dobro poznamo 
zahteve VRR za območje, kjer kmetujemo.

V kolikor zahtev ne poznamo dovolj dobro,
 se posvetujemo s kmetijskim svetovalcem
na najbližjem Kmetijsko gozdarskem zavodu.


