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Vodnonačrtovalski proces in NUV 
Posvetovanje Prostorsko načrtovanje morja v Sloveniji

dr. Aleš Bizjak

Koper, 31. januar 2008

(1) (1) prerečevanjeprerečevanje nadaljneganadaljnega slabšanja stanjaslabšanja stanja ter ter varovanje in varovanje in 
izboljševanje stanjaizboljševanje stanja vodnih ekosistemov in kopenskih ekosistemov in vodnih ekosistemov in kopenskih ekosistemov in 
močvirij, ki so od vodnih močvirij, ki so od vodnih ekositemovekositemov neposredno odvisni;neposredno odvisni;
(2) (2) vzpodbujavzpodbujanjenje trajnostntrajnostnee rabrabee vodevode;;
(3) (3) povečapovečanjenje varstvvarstvaa in in izboljšaizboljša stanjstanjaa vodnegavodnega okoljaokolja z uvajanjemz uvajanjem
posebniposebnihh ukrepukrepovov zaza zmanjševanjezmanjševanje odvajanjaodvajanja, , emisijemisij in in uhajanjauhajanja
prednostnihprednostnih snovisnovi;;
(4) (4) zagotovzagotovavljanjeavljanje postopnpostopnegaega zmanjšanjzmanjšanjaa onesnaženostionesnaženosti podzemnepodzemne
vodevode in in preprečpreprečevanjeevanje nadaljnenadaljnegaga onesnaževanjonesnaževanjaa;;
(5) (5) blažitevblažitev posledicposledic poplavpoplav in sušin suš;;
(6) (6) zagotavljanjezagotavljanje zadostnihzadostnih zalogzalog kakovostnekakovostne površinskepovršinske in in podzemnepodzemne
vodevode, , kiki so so potrebnepotrebne zaza trajnostnotrajnostno, , uravnoteženouravnoteženo in in pravičnopravično raborabo vodevode;;
(7) (7) uresničevanjuresničevanjee ciljevciljev mednarodnihmednarodnih sporazumovsporazumov..

izhodiizhodišščča in okoljski cilji vodne direktivea in okoljski cilji vodne direktive

Dobro stanje vseh voda do leta 2015.Dobro stanje vseh voda do leta 2015.
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1.1. Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);
2.2. Ptičja direktiva (79/409/EGS);Ptičja direktiva (79/409/EGS);
3.3. Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila spremenjena zDirektiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila spremenjena z

Direktivo (98/83/ES);Direktivo (98/83/ES);
4.4. Direktiva o večjih nesrečah (Direktiva o večjih nesrečah (SevesoSeveso) (96/82/ES);) (96/82/ES);
5.5. Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS);Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS);
6.6. Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS);Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS);
7.7. Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);
8.8. Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);
9.9. Nitratna direktiva (91/676/EGS);Nitratna direktiva (91/676/EGS);
10.10. Habitatna direktiva (92/43/EGS);Habitatna direktiva (92/43/EGS);
11.11. Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

onesnaževanja (96/61/ES);onesnaževanja (96/61/ES);
12.12. Poplavna direktiva (07/60/ES);Poplavna direktiva (07/60/ES);
13.13. Direktiva o strategiji morij (sprejet predlog).Direktiva o strategiji morij (sprejet predlog).

sorodne direktivesorodne direktive

1.1. (i) Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);(i) Direktiva o kopalnih vodah (76/160/EGS);
2.2. ((iiii) Ptičja direktiva (79/409/EGS);) Ptičja direktiva (79/409/EGS);
3.3. ((iiiiii) Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila ) Direktiva o pitni vodi (80/778/EGS), kakor je bila 

spremenjena z Direktivo (98/83/ES);spremenjena z Direktivo (98/83/ES);
4.4. (iv) Direktiva o večjih nesrečah ((iv) Direktiva o večjih nesrečah (SevesoSeveso) (96/82/ES);) (96/82/ES);
5.5. (v) Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS);(v) Direktiva o presoji vplivov na okolje (85/337/EGS);
6.6. (vi) Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS);(vi) Direktiva o blatu iz čistilnih naprav (86/278/EGS);
7.7. ((viivii) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);) Direktiva o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS);
8.8. ((viiiviii) Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);) Direktiva o fitofarmacevtskih sredstvih (91/414/EGS);
9.9. ((ixix) Nitratna direktiva(91/676/EGS);) Nitratna direktiva(91/676/EGS);
10.10. (x) Habitatna direktiva (92/43/EGS);(x) Habitatna direktiva (92/43/EGS);
11.11. ((xixi) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju ) Direktiva o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 

onesnaževanja (96/61/ES).onesnaževanja (96/61/ES).

1.1. OP NPUV odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (2004);OP NPUV odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (2004);
2.2. OP NPUV za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz OP NPUV za varstvo voda pred onesnaženjem z nitrati iz 

kmetijske proizvodnje za obdobje 2004kmetijske proizvodnje za obdobje 2004--2008 (2004);2008 (2004);
3.3. OP NPUV zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s OP NPUV zmanjševanja onesnaževanja površinskih voda s 

prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (2004);prednostnimi in drugimi nevarnimi snovmi (2004);
4.4. OP NPUV oskrbe s pitno vodo (2006).OP NPUV oskrbe s pitno vodo (2006).

programi osnovnih ukrepov in OP NPUVprogrami osnovnih ukrepov in OP NPUV
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+2008NUV 2009

+2008PSUU

+2007PZUV

+2006OVDOC

++2005Poročilo čl. 5 VD

+2004Poročilo čl. 3 VD

vodna območjaporečje / povodjevodna telesaleto

koncept delakoncept dela

sukcesivnostsukcesivnost vodnega navodnega naččrtovanjartovanja

Delovni programDelovni program
za pripravo NUV VO Dza pripravo NUV VO D
Delovni programDelovni program

za pripravo NUV VO JMza pripravo NUV VO JM
(VD (VD ččl. 14; Uredba l. 14; Uredba ččl. 3)l. 3)

Osnutki PSUU na VO DOsnutki PSUU na VO D
Osnutki PSUU na VO JMOsnutki PSUU na VO JM
(VD (VD ččl. 11, Priloga III;l. 11, Priloga III;

ZVZV--1 1 ččl. 57; Uredba l. 57; Uredba ččl. 29)l. 29)

NUV na VO DNUV na VO D
NUV na VO JMNUV na VO JM

(VD (VD ččl. 13; ZVl. 13; ZV--1 1 ččl. 55)l. 55)

20072007

20082008

20092009

20102010

Osnutek NUV na VO DOsnutek NUV na VO D
Osnutek NUV na VO DOsnutek NUV na VO D
(VD (VD ččl. 13, ZVl. 13, ZV--1 1 čč. 58). 58)

DoloDoloččitev PZUV na VO Ditev PZUV na VO D
DoloDoloččitev PZUV na VO JMitev PZUV na VO JM
(VD (VD ččl. 14 b; ZVl. 14 b; ZV--1 1 ččl. 58;l. 58;

Uredba Uredba ččl. 21)l. 21)

PoroPoroččanje Evropski komisijianje Evropski komisiji
(VD (VD ččl. 15)l. 15)
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manj strogimanj strogi
okoljski ciljiokoljski cilji

osnutek NUV osnutek NUV 
20092009

NUV 2009NUV 2009

20092009

javnostjavnost

20082008

programi programi 
ukrepov ukrepov ““AA””
(osnovni)(osnovni)

osnovni scenarij osnovni scenarij 
20152015

PZUVPZUV

programi programi 
ukrepov ukrepov ““BB””
(dopolnilni)(dopolnilni)

PSUUPSUU

OVDOCOVDOC

20082008

20072007

strokovnastrokovna
javnostjavnost

ekonomska ekonomska 
presoja PUpresoja PU

CPVOCPVO

programi programi 
ukrepovukrepov

((prekomejniprekomejni k.)k.)

generigeneriččni seznamini seznami

okoljski ciljiokoljski cilji

sukcesivnostsukcesivnost vodnega navodnega naččrtovanjartovanja

prekomejnostprekomejnost

ravni upravljanjaravni upravljanja

obmoobmoččja ja pppp

zakonodajazakonodaja

interdisciplinarnostinterdisciplinarnost

sektorjisektorji

okoljski ciljiokoljski cilji

kategorije vodekategorije vode

javnost in delejavnost in deležžnikiniki

varstvovarstvo
rabaraba

urejanjeurejanje

vrste vodevrste vode

ččasovne analizeasovne analizeekonomske analizeekonomske analize

ukrepi A, Bukrepi A, B

trajnostni razvojtrajnostni razvoj

koncept DPSIRkoncept DPSIR

EU direktiveEU direktive

integralno načrtovanje voda
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rezultati nadzora stanjarezultati nadzora stanja

pritiskipritiski

opis opis onbmoonbmoččijij

ekonomske analizeekonomske analize

podrobnejpodrobnejšše analize DPSIRe analize DPSIR
okoljski ciljiokoljski cilji

programi stroprogrami strošškovno ukovno uččinkovitih ukrepovinkovitih ukrepov

povzetkipovzetki

podrobnejpodrobnejšši nai naččrtirti
upravljanja z vodamiupravljanja z vodami

(VD (VD ččl. 13.5; ZVl. 13.5; ZV--1 1 ččl. 60)l. 60)

povodje / porepovodje / poreččjeje

sektorsektor

zadevazadeva

tip vodetip vode

integralno načrtovanje voda

načrti upravljanja voda

integralno naintegralno naččrtovanje:rtovanje:
varstvo, raba, urejanje, okoljska ekonomijavarstvo, raba, urejanje, okoljska ekonomija
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varstvovarstvo

rabaraba

urejanjeurejanje

varstvovarstvo

rabaraba

urejanjeurejanje

varstvovarstvo

rabaraba

urejanjeurejanje

PZUVPZUV PSUUPSUU NUVNUV

MPVT (čl. 4 MPVT (čl. 4 §§ 3)3)

podaljšanje rokov (čl. 4 podaljšanje rokov (čl. 4 §§ 4)4)

manj strogi okoljski cilji (čl. 4 manj strogi okoljski cilji (čl. 4 §§ 5)5)

začasna poslabšanja stanja (čl. 4 začasna poslabšanja stanja (čl. 4 §§ 6)6)

nove fizične modifikacije (čl. 4 nove fizične modifikacije (čl. 4 §§ 7)7)
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1.1. območja, določena za območja, določena za odvzem vodeodvzem vode za prehrano ljudi na podlagi za prehrano ljudi na podlagi 
člena 7;člena 7;

2.2. območja, določena za območja, določena za varstvo gospodarsko pomembnih vodnih varstvo gospodarsko pomembnih vodnih 
živalskih in rastlinskih vrst;živalskih in rastlinskih vrst;

3.3. vodna telesa, namenjena rekreaciji, vključno z območji, ki so navodna telesa, namenjena rekreaciji, vključno z območji, ki so na
podlagi Direktive 76/160/EGS določena za podlagi Direktive 76/160/EGS določena za kopalne vode;kopalne vode;

4.4. območja, občutljiva na hranila, vključno z območji, ki so na območja, občutljiva na hranila, vključno z območji, ki so na 
podlagi Direktive 91/676/EGS določena za podlagi Direktive 91/676/EGS določena za ranljiva območjaranljiva območja, in z , in z 
območji, ki so na podlagi Direktive 91/271/EGS določena za območji, ki so na podlagi Direktive 91/271/EGS določena za 
občutljiva območja;občutljiva območja;

5.5. območja, določena za območja, določena za varstvo habitatov ali vrstvarstvo habitatov ali vrst, pri katerih je , pri katerih je 
ohranjanje ali izboljšanje stanja vode pomemben dejavnik za ohranjanje ali izboljšanje stanja vode pomemben dejavnik za 
njihovo varstvo, vključno z ustreznimi njihovo varstvo, vključno z ustreznimi območji Natura 2000območji Natura 2000, ki so , ki so 
določena na podlagi Direktive 92/43/EGS in Direktive 79/409/EGS.določena na podlagi Direktive 92/43/EGS in Direktive 79/409/EGS.

obmoobmoččja s posebnimi zahtevamija s posebnimi zahtevami

javnost: obvejavnost: obveššččanje, posvetovanje in vkljuanje, posvetovanje in vključčevanjeevanje

poreporeččje Saveje Save
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 52)l. 52)

poreporeččje Draveje Drave
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 52)l. 52)

poreporeččje Mureje Mure
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 52)l. 52)

Konferenca za vode VO DonaveKonferenca za vode VO Donave
Svet za vodeSvet za vode

(10 LS IVP + 5 NVO) (6 let)(10 LS IVP + 5 NVO) (6 let)
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 163, 164)l. 163, 164)

NUV VO DonaveNUV VO Donave
sprejme: Vlada RS (6let)sprejme: Vlada RS (6let)

(ZV(ZV--1, 1, ččl. 55)l. 55)

povodje Sopovodje Soččee
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 52)l. 52)

povodje povodje jjadranskih rekadranskih rek
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 52)l. 52)

Medresorsko delovno telo za pripravo Medresorsko delovno telo za pripravo 
NUV VO Jadranskega morjaNUV VO Jadranskega morja

(Uredba, (Uredba, ččl. 4)l. 4)

Medresorsko delovno telo za pripravo Medresorsko delovno telo za pripravo 
NUV VO DonaveNUV VO Donave
(Uredba, (Uredba, ččl. 4)l. 4)

PodroPodroččna posvetovalna telesana posvetovalna telesa

Konferenca za vode VO Jadranskega morjaKonferenca za vode VO Jadranskega morja
Svet za vodeSvet za vode

(10 LS IVP + 5 NVO) (6 let)(10 LS IVP + 5 NVO) (6 let)
(ZV(ZV--1, 1, ččl. 163, 164)l. 163, 164)

Skupina za vodno politikoSkupina za vodno politiko
RS MOPRS MOP

NUV VO Jadranskega morjaNUV VO Jadranskega morja
sprejme: Vlada RS (6 let)sprejme: Vlada RS (6 let)

(ZV(ZV--1, 1, ččl. 55)l. 55)
RS MOP / RS MOP / IzVRSIzVRS

Nacionalno posvetovalno teloNacionalno posvetovalno telo

Nacionalna ekspertna skupina za Nacionalna ekspertna skupina za 
implementacijo implementacijo VDVD
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Vodno načrtovanje je orodje za sprejemanje 
trajnostnih konsenzualnih odločitev v 
povezavi z rabo razpoložljivih virov voda 
in urejanjem voda, usmerjenih k 
doseganju ciljev varstva, rabe in urejanja 
voda.

Načrtovanje ni enkraten in končen, temveč 
iterativen proces.

(vodno) načrtovanje

1. Kaj so problemi vodnega okolja?

2. Kolikšni so ekološki deficiti?

3. Kdo jih povzroča?

4. Kaj že počnemo, da bi prepoznane 
probleme odpravili? Ekonomski vidiki?

5. Kaj še lahko storimo, da bi stanje voda 
še izboljšali? Ekonomski vidiki?

6. Kdo so deležniki in kako jih vključiti v 
načrtovalski proces?

ključna vprašanja vodnega načrtovanjaključna vprašanja vodnega načrtovanja
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Hvala za pozornost!

dr. Aleš Bizjak
Koper, 31. januar 2008


