
PRILOGA 1: Vsebina opisnega dela načrta na VO Donave in načrta na VO Jadranskega morja 

 

1 OPIS ADMINISTRATIVNE UREDITVE: 

1.1 podatki o pripravljavcu načrta upravljanja voda: 

– podatki o pripravljavcu načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in 

Jadranskega morja za obdobje 2016–2021, 

– seznam predpisov in mednarodnih oziroma meddržavnih pogodb s področja upravljanja 

voda; 

1.2 podatki o zemljepisni opredelitvi vodnega območja: 

– meja vodnega območja v skladu s predpisom, ki ureja določitev meja povodij in porečij 

ter meja vodnih območij z vodami prvega reda, ki jima pripadajo,   

– glavne reke in jezera na vodnem območju, 

– podzemne vode, ki pripadajo vodnemu območju, 

– morja, ki pripadajo vodnemu območju, če gre za načrt na VO Jadranskega morja, 

– somornice, če gre za načrt na VO Jadranskega morja; 

1.3 podatki o obdobju, za katero se sprejme načrt; 

2 OPIS IZHODIŠČNEGA STANJA NA OBMOČJU NAČRTA UPRAVLJANJA VODA: 

2.1 opis značilnosti vodnega območja: 

– opis značilnosti za površinske vode, 

– opis značilnosti za podzemne vode; 

2.2 prikaz vplivov človekovega delovanja na stanje površinskih in podzemnih voda: 

– prikaz obremenitev vodnih teles površinskih voda, 

– prikaz obremenitev vodnih teles podzemnih voda, 

– opis presoje vplivov na vodna telesa površinskih in podzemnih voda, vključno z opisom 

uporabljene metode in meril, ter prikaz teh vplivov, 

– ocena verjetnosti doseganja okoljskih ciljev za vodna telesa površinskih in podzemnih 

voda, vključno z opisom uporabljene metode in meril; 

2.3 povzetek ekonomske analize obremenjevanja voda: 

– namen ekonomske analize obremenjevanja voda, 

– metodološki pristop, 

– demografski kazalniki, 

– analiza gospodarskega pomena dejavnosti, ki povzročajo obremenjevanje voda,  

– povzetek obremenjevanja voda in obseg storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, 

– analiza trendov storitev, povezanih z obremenjevanjem voda, 

– analiza vključitve stroškov obremenjevanja voda v ceno izvajanja storitev, povezanih z 

obremenjevanjem voda; 

 

2.4 prikaz območij s posebnimi zahtevami: 

– vodovarstvena območja, 



– kopalne vode, 

– ogrožena območja, 

– občutljiva območja, 

– ranljiva območja, 

– območja, pomembna za življenje in rast morskih školjk in morskih polžev, če gre za 

načrt na VO Jadranskega morja, 

– območja salmonidnih in ciprinidnih voda, 

– zavarovana in varovana območja, 

– območja varstvenih voda v skladu s predpisi, ki urejajo ribištvo;  

3 OPIS MONITORINGA IN OCENA STANJA VODNIH TELES POVRŠINSKIH IN PODZEMNIH 

VODA: 

3.1 opis monitoringa vodnih teles površinskih voda: 

– opis monitoringa vodnih teles površinskih voda za ekološko in kemijsko stanje, 

– ocena kemijskega in ekološkega stanja površinskih voda, 

– ocena količinskega stanja površinskih voda in plavin, 

– prikaz programov monitoringov in ocena stanja voda na območjih s posebnimi 

zahtevami; 

3.2 opis monitoringa vodnih teles podzemnih voda in ocena stanja podzemnih voda: 

– program monitoringa in ocena količinskega stanja podzemnih voda, 

– program monitoringa in ocena kemijskega stanja podzemnih voda; 

4 PREGLED POMEMBNIH ZADEV UPRAVLJANJA VODA: 

4.1 pregled zadev, za katere se ocenjuje, da predstavljajo glavne okoljske probleme na 

območju načrta upravljanja voda ter jih je treba obravnavati v načrtu upravljanja voda in 

programu ukrepov; 

4.2 razpoložljivi podatki in analize, ki kažejo pojav podnebnih sprememb na območju: 

– ugotovljene podnebne spremembe v Sloveniji, 

– spremembe hidroloških spremenljivk in trendi, 

– podnebne spremembe in sprememba odtoka v Sloveniji; 

5 PODROBNEJŠA OPREDELITEV CILJEV NAČRTA UPRAVLJANJA VODA: 

5.1 cilji na področju varstva voda; 

5.2 cilji na področju urejanja voda; 

5.3 cilji na področju rabe voda; 

5.4 cilji na področju upravljanja vodnih in priobalnih zemljišč v lasti države; 

5.5 izjeme pri doseganju okoljskih ciljev: 

– izjeme pri doseganju okoljskih ciljev za površinske vode, 

– izjeme pri doseganju okoljskih ciljev za podzemne vode, 

– obrazložitev primerov odstopanj od okoljskih ciljev; 

6 POVZETEK PROGRAMA UKREPOV: 



6.1 izvajanje PU NUV v obdobju 2011–2015; 

6.2 povzetek temeljnih ukrepov; 

6.3 povzetek dopolnilnih ukrepov: 

– povzetek dopolnilnih ukrepov za obdobje 2016–2021, 

– analiza stroškovne učinkovitosti dopolnilnih ukrepov; 

7 FINANČNA SREDSTVA: 

7.1 finančna sredstva za izvedbo programa ukrepov; 

7.2 opredelitev vsote potrebnih finančnih sredstev in predvidenih virov finančnih sredstev za 

izvedbo temeljnih ukrepov »a«; 

7.3 opredelitev vsote potrebnih finančnih sredstev in predvidenih virov finančnih sredstev za 

izvedbo temeljnih ukrepov »b«; 

7.4 opredelitev vsote potrebnih finančnih sredstev in predvidenih virov finančnih sredstev za 

izvedbo izbrane kombinacije dopolnilnih ukrepov; 

7.5 analiza občutljivosti: 

– zanesljivost podatkov o stroških posameznih ukrepov; 

7.6 finančne posledice programa ukrepov: 

– ocena socio-ekonomskih in distribucijskih vplivov programa ukrepov, 

– ocena finančnih posledic za proračun Republike Slovenije, 

– ocena možnih vplivov na ekonomsko ceno storitev, povezanih z obremenjevanjem 

voda; 

8 POVZETEK AKTIVNOSTI IN REZULTATOV SODELOVANJA JAVNOSTI. 

 


