
 

 

 

PRILOGA 3 
 
1. Strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju: 
 
Strokovne podlage za pripravo akta o zavarovanju morajo biti izdelane z upoštevanjem metod za določitev 
meja notranjih vodovarstvenih območij  in vsebujejo zlasti: 
 
1. geološki in hidrogeološki opis vodovarstvenega območja s hidrogeološko karto, če gre za zajem 

podzemnih voda, ali hidrološke podatke, če gre za zajem površinskih voda; 
2. oceno potencialnih zalog; 
3. opis uporabljene metode za določitev vodovarstvenega območja in notranjih vodovarstvenih območij; 
4. predlog meje vodovarstvenega območja in meje notranjih vodovarstvenih območij; 
5. navedba izjemnih primerov, če so prisotni in njihov opis; 
6. opis uporabljene metode za določitev stopnje varovanja; 
7. predlog stopnje varovanja z navedbo zaščitnih ukrepov, prepovedi in omejitev na vodovarstvenih 

območjih, 
8. predlog sanacijskih ukrepov za obstoječe dejavnosti, ki ogrožajo vodni vir; 
9. tehnični opis in izvedbeni načrt zajetja; 
10. predlog režima obratovanja zajetja in dopustne količine izkoriščanja. 
 
Strokovne podlage za širše vodovarstveno območje morajo biti izdelane na topografski osnovi za raven 
merila 1:25.000, izjemoma za površinske vodne vire v ustrezno manjšem merilu, če to zahteva velikost 
vodovarstvenega območja. Strokovne podlage za ožje in najožje vodovarstveno območje morajo biti 
izdelane na topografski osnovi za raven merila 1:5000, izjemoma za površinske vodne vire v ustrezno 
manjšem merilu, če to zahteva velikost vodovarstvenega območja. Strokovne podlage se praviloma 
prikažejo na kartah v merilu zajema. 
 
2. Grafični prikaz vodovarstvenih območij  
 
2.1.Grafični prikaz območja zajetja: 
 
- območje zajetja se grafično prikaže kot izvir, črpalna vrtina ali kot površinsko zajetje; 
- izvir se prikaže kot pravokotnik modre barve velikosti 2 x 3 mm; 
- črpalna vrtina se prikaže kot krog modre barve premera 3 mm; 
- površinsko zajetje se prikaže kot trikotnik modre barve z osnovnico 2mm in višino 3,5mm; 
- zajetje se določi z imenom, ki je zapisano s črnimi črkami višine 2 mm. 
 
2.2. Grafični prikaz vodovarstvenega območja: 
 
Vodovarstveno območje in notranja območja se grafično prikažejo z zunanjo mejno črto vodovarstvenega 
območja in notranjimi mejnimi črtami med posameznimi območji v barvah v naslednjih barvah: 
 
- zunanja meja vodovarstvenega območja v zeleni barvi, 
- meje notranjih območij v rjavi barvi. 
 
2.2.1. Površine notranjih območij se prikažejo v naslednjih barvah: 
 
- širše območje v zeleni barvi, 
- ožje območje v rumeni barvi, 
- najožje območje v oranžni barvi. 
 
2.2.2. Notranja vodovarstvena območja se lahko oštevilčijo z rimskimi številkami: 
 
- širše območje se označi s številko III; 
- ožje območje se označi s številko II; 
- najožje območje se označi s številko I. 
 
Območje zajetja se ne oštevilči.  
 
2.3. Označevanje dodatne delitve notranjih območij. 
 
Dodatno deljena notranja območja s strožjim režimom varovanja se prikažejo z ustrezno barvo močnejše 
jakosti ali označijo s črko A. 
 
Dodatno deljena notranja območja z blažjim režimom varovanja se prikažejo z ustrezno barvo šibkejše 
jakosti ali označijo s črko B. 


