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ČASOVNI MEJNIKI IN
SODELOVANJE DÉLEŽNIKOV
Najpomembnejši časovni mejniki priprave NUV in izvajanja
vodne direktive so prikazani v zgornji shemi.
Pri uresničevanju ciljev o izboljševanju kakovosti voda je
pomembna informiranost in ozaveščenost številnih déležnikov.
Predvsem je pomembno, da so o vsebinah in procesu priprave
NUV obveščeni tisti déležniki, ki lahko posredno ali
neposredno vplivajo na uresničevanje načel in ciljev
celovitega upravljanja voda.
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SKUPNA SKRB
ZA TRAJNOSTNO
IN CELOVITO
UPRAVLJANJE VODA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKE SLOVENIJE

SKUPNA SKRB
ZA VODE

Meja med VO Donave in VO Jadranskega morja

Voda je nenadomestljiva naravna vrednota, naš življenjski prostor
in vir številnih dejavnosti človeka. Vodni viri niso neomejeni, zato
je treba z njimi ravnati skrbno, celovito in trajnostno – ne glede na
notranje administrativne in državno mejo.

Pripravo NUV vodi Ministrstvo za okolje in prostor kot odgovorna
uprava. Strokovne podlage pripravljata Inštitut za vode Republike
Slovenije za površinske vode in Geološki zavod Republike
Slovenije za podzemne vode, pri vsebinah za področje morja pa
sodeluje Morska biološka postaja Piran. Sodeluje tudi Agencija
RS za okolje, ki zagotavlja izvajanje monitoringa ter skrbi za
podatkovne zbirke, potrebne za pripravo načrta in povezanost s
Skupnim informacijskim sistemom Evropske skupnosti.

Zato so se države Evropske skupnosti odločile za skupen pristop
k spodbujanju trajnostne rabe vodnih virov in leta 2000 sprejele
vodno direktivo (Direktiva 2000/60/ES) z namenom, da se
doseže dobro stanje vseh voda. Vodna direktiva je temelj za
celovito upravljanje voda, njene vsebine in načela pa je morala
vsaka država članica Evropske unije prenesti v nacionalno
zakonodajo in prakso v okviru svoje organiziranosti.

Najpomembnejše vsebine NUV so:

CILJI IN NAČELA
VODNE DIREKTIVE

CELOVITO NAČRTOVANJE
IN UPRAVLJANJE VODA V SLOVENIJI

Osrednji cilj vodne direktive je vzpostavitev dobrega stanja
površinskih, podzemnih in obalnih voda do leta 2015, posebno
pozornost pa je treba nameniti tudi:

Vsebine vodne direktive v Sloveniji povzemata dva zakona, in
sicer Zakon o vodah in Zakon o varstvu okolja, s podzakonskimi
akti. Celovitost upravljanja voda poteka kot šestletni ciklični
načrtovalski proces, ki se vsakokrat konča z načrtom upravljanja
voda (NUV).

•

preprečevanju slabšanja stanja voda;

•

preprečevanju onesnaževanja pri viru;

•

vzpostavljanju mehanizmov za nadzor onesnaževanja;

•

uvajanju ekonomske cene vode in načela
»povzročitelj plača«.

Upravljanje voda, kot ga določa vodna direktiva, temelji na
naslednjih ključnih načelih:
•

celovitost, ki se nanaša na celovito obravnavo vseh vrst voda
(podzemne vode, reke, jezera, morje in somornice) in sodelovanje
različnih, za stanje voda pomembnih resorjev;

•

medsebojno sodelovanje odgovornih uprav za upravljanje
voda;

•

sodelovanje javnosti pri načrtovanju in izvajanju upravljanja
voda.

PRIPRAVA IN VSEBINE NAČRTOV
UPRAVLJANJA VODA

V Sloveniji bomo NUV prvič sprejeli na koncu prvega
načrtovalskega cikla 2003-2009, v katerem bodo postavljene
pravne in administrativne podlage celovitega upravljanja voda.
Načrta bosta pripravljena za:
•

vodno območje Donave, ki obsega 80 odstotkov površine
Slovenije, vključuje pa porečja Mure, Drave in Save, ter

•

vodno območje Jadranskega morja, ki pokriva 20 odstotkov
površine Slovenije, vanj pa spadata povodje Soče in povodje
jadranskih rek z morjem.

Proces priprave prvega NUV poteka v skladu z Delovnim
programom za pripravo NUV na vodnem območju Donave in
Delovnim programom za pripravo NUV na vodnem območju
Jadranskega morja, ki podrobneje določata vsebino, način
priprave in terminski načrt.

•

opis značilnosti, pregled problematike in stanja voda na
posameznem vodnem območju;

•

opredelitev ciljev NUV;

•

povzetek programa ukrepov in načinov doseganja ciljev;

•

seznam podrobnejših programov in načrtov upravljanja
za vodno območje, ki obravnavajo posamezna porečja,
sektorje, zadeve ali tipe voda.

Obe vodni območji sta del večjih mednarodnih vodnih območij,
zato se je treba pri pripravi NUV in načrtovanju ukrepov za
doseganje ciljev NUV usklajevati z drugimi državami članicami.
Za povodja, ki segajo prek meja ES, si morajo države članice
prizadevati za medsebojno usklajevanje na vseh področjih z
namenom uresničevanja ciljev vodne direktive.

